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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242

ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на външните работи, приет с Постановление № 161 на Министерския съвет от 2008 г.
(ДВ, бр. 64 от 2008 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 5:
а) създава се нова ал. 4:
„(4) Министърът на външните работи или
оправомощен от него заместник-министър,
изпълняващ функциите на председател на
Съвета по европейските въпроси:
1. координира изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз;
2. координира изготвянето на оперативни
документи, свързани с изпълнението на задълженията, произтичащи от членството на
Република България в Европейския съюз;
3. координира изготвянето и съгласуването на проектите на рамкови позиции по
въпросите, които се разглеждат от Европейския съвет, Съвета на Европейския съюз и
спомагателните му органи, както и в процеса
на комитология;
4. координира изготвянето и съгласуването
на проектите на позиции за заседанията на
Европейския съвет и на Съвета на Европейския съюз;
5. ръководи заседанията на Съвета по европейските въпроси;
6. осъществява общия контрол по функционирането на координационния механизъм
по европейските въпроси;
7. координира дейност та на работните
групи към Съвета по европейските въпроси
и на звената по европейските въпроси към
министерствата и другите администрации;
8. формулира и поставя пред Съвета по
европейските въпроси и пред Министерския
съвет конкретни проблеми, свързани с членството на Република България в Европейския
съюз.“;
б) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 6 ал. 4 се отменя.
3. Глава трета „Министър по европейските
въпроси“ се отменя.
4. В чл. 20:
а) в ал. 1 числото „25“ се заменя с „26“;
б) в ал. 3 числото „1700“ се заменя с „1705“.
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5. В чл. 27, т. 2 думите „или министърът
по европейските въпроси“ се заличават.
6. В чл. 28, т. 12 думите „или от министъра
по европейските въпроси“ се заличават.
7. В чл. 32 се създава т. 18:
„18. дирекция „Процесуално представителство пред съдебните институции на Европейския съюз“.“
8. Създава се чл. 44а:
„Чл. 44а. (1) Дирекция „Процесуално представителство пред съдебните институции на
Европейския съюз организира осъществяването на процесуалното представителство
и правната защита на Република България
пред съдебните институции на Европейския
съюз, като:
1. съгласува проектите на позиции във
връзка с чл. 23, 24, 24а, 24б, 24в и 24г от
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за организация и координация по
въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г. и бр. 34, 71 и 78 от 2009 г.);
2. изготвя или организира подготовката на
съдебни книжа и документи по всяко дело, по
което Република България е страна или има
правен интерес, в изпълнение на решение на
Министерския съвет за одобряване на позиция;
3. представлява точка за контакт за получаване на официалните уведомления от Секретаря на Съда на Европейските общности
и от Секретаря на Първоинстанционния съд;
4. поддържа регистър относно делата в
съдебните институции на Европейския съюз,
по които Република България е страна;
5. проучва и анализира практиката на
съдебните институции на Европейския съюз
във връзка с дейността на дирекцията по т. 2;
6. съвместно със Секретариата на Съвета
по европейските въпроси наблюдава осъществяването на необходимите мерки, свързани с
изпълнението на влезлите в сила решения на
съдебните институции на Европейския съюз по
дела, по които Република България е страна;
7. предоставя информация относно делата,
по които Република България е страна;
8. осигурява организационно и технически
работата на Съвета за правна защита.
(2) При подготовката на защитата и позицията на Република България по делата
пред съдебните институции на Европейския
съюз директорът на дирекция „Процесуално
представителство пред съдебните институции
на Европейския съюз“ има право да изисква
и да получава в определен от него срок документи и информация от всички държавни
органи, органите на съдебната власт, органите
на местното самоуправление, от физически и
юридически лица.“
9. В приложение № 1 към чл. 20, ал. 4:
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а) в заглавието числото „1700“ се заменя
с „1705“;
б) на ред „Политически кабинет, включително съветници, експертни и технически
сътрудници“ числото „73“ се заменя със „70“;
в) на ред „Специализирана администрация“
числото „1102“ се заменя с „1110“;
г) след ред „дирекция „Консулски отношения“
259“ се създава нов ред:
„дирекция „Процесуално представителство
пред съдебните институции на Европейския
съюз“
8“.
§ 2. В Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за организация и координация
по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ,
бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от
2008 г. и бр. 34, 71 и 78 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 18, ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз
изпраща официалното писмо и документите
от Европейската комисия относно досъдебната
фаза от процедурите по ал. 1 до дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“
в администрацията на Министерския съвет, до
дирекциите „Процесуално представителство
пред съдебните институции на Европейския
съюз“, „Европейски съюз“ и „Правна“ на Министерството на външните работи, както и
до компетентната териториална дирекция на
Министерството на външните работи съгласно
чл. 39 от Устройствения правилник на Министерството на външните работи в случаите
на производство по чл. 227 от Договора за
създаване на Европейската общност;“;
б) в т. 4 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“;
в) в т. 6 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“.
2. В чл. 19:
а) в ал. 1 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“;
б) в ал. 2 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“.
3. В чл. 20, ал. 1 думите „в администрацията на Министерския съвет“ се заменят с
„на Министерството на външните работи“.
4. В чл. 21:
а) в ал. 4, т. 2 думите „в администрацията
на Министерския съвет“ се заменят с „на
Министерството на външните работи“;
б) в ал. 7 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“.
5. В чл. 23:
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а) в ал. 1 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В 7-дневен срок от пол у чаването
на документите по ал. 1 заинтересуваният
министър внася за съгласуване в дирекция
„Координация по въпросите на Европейския
съюз“ в администрацията на Министерския
съвет, както и в дирекция „Процесуално представителство пред съдебните институции на
Европейския съюз“, в дирекция „Европейски
съюз“ и в дирекция „Правна“ на Министерството на външните работи, а в случаите
на производство по чл. 227 от Договора за
създаване на Европейската общност – и в
компетентната дирекция на Министерството
на външните работи съгласно Устройствения
правилник на Министерството на външните
работи, проект на позиция заедно с правни
и фактически аргументи и всички относими
доказателства.“;
в) в ал. 5 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“.
6. В чл. 24 след думите „Процесуално
представителство пред съдебните институции
на Европейския съюз“ се добавя „на Министерството на външните работи“.
7. В чл. 24а, ал. 1 след думите „Процесуално
представителство пред съдебните институции
на Европейския съюз“ се добавя „на Министерството на външните работи“.
8. В чл. 24б, ал. 1 след думите „Процесуално
представителство пред съдебните институции
на Европейския съюз“ се добавя „на Министерството на външните работи“.
9. В чл. 24в, ал. 1 след думите „Процесуално
представителство пред съдебните институции
на Европейския съюз“ се добавя „на Министерството на външните работи“.
10. В чл. 24г, ал. 1 след думите „Процесуално представителство пред съдебните
институции на Европейския съюз“ се добавя
„на Министерството на външните работи“.
11. В чл. 25:
а) в ал. 1 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „на Министерството на външните работи“;
б) в ал. 2 думите „администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на външните работи“;
в) в ал. 3 думите „администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „Министерството на външните работи“.
12. Навсякъде в постановлението думите
„дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международните финансови
институции“ се заменят с „дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“.
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§ 3. В Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46
от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24,
40 и 46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от
2007 г., бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от
2008 г. и бр. 2, 3, 18, 34 и 44 от 2009 г.), се
правят следните изменения и допълнения:
1. Ред Б1. „Главен правителствен процесуален агент в администрацията на Министерския
съвет“ се заличава.
2. Създава се нов ред Б2:
„Б2. Главен правителствен процесуален
агент в Министерството на външните работи
Магистър І младши 6 години Служебно“.
3. На ред Б3 думите „старши правителствен
процесуален агент в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят със „старши
правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи“.
4. На ред Б4 думите „правителствен процесуален агент в администрацията на Министерския съвет“ се заличават.
5. На ред Б5 след думите „старши финансов
инспектор“ се добавя „правителствен процесуален агент в Министерството на външните
работи“.
§ 4. В чл. 7 от Наредбата за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите
в администрацията, приета с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 и 72
от 2004 г., бр. 83 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г.,
бр. 64 и 71 от 2008 г. и бр. 2, 18 и 34 от 2009 г.),
се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Длъжността „правителствен процесуален агент в Министерството на външните
работи“ се ползва в Министерството на външните работи и е свързана с осъществяването
на процесуално представителство на Република
България пред съдебните институции на Европейския съюз, с осъществяването на действия,
свързани с организирането и подготовката на
позиция по всяко дело, по което Република
България е страна или има правен интерес,
както и на действия, свързани с изпълнението на влезлите в сила решения на съдебните
институции на Европейския съюз.“
2. В ал. 7 думите „в администрацията на
Министерския съвет“ се заменят с „в Министерството на външните работи“.
§ 5. В чл. 2, ал. 4 от Постановление № 229
на Министерския съвет от 2009 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (ДВ, бр. 78
от 2009 г.) се създава т. 6:
„6. председателят на Държавната агенция
за българите в чужбина.“
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§ 6. В Постановление № 221 на Министерск ия съвет от 1999 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на външните работи и за преобразуване и
закриване на административни структури
към министъра на външните работи (обн.,
ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 7, 12
и 16 от 2000 г., бр. 97 от 2001 г., бр. 85 от
2002 г., бр. 76 и 86 от 2003 г., бр. 10, 49 и 84
от 2005 г. и бр. 19 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 2 т. 2 се отменя.
2. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 т. 2
се отменя.
§ 7. В чл. 3, ал. 1 от Устройствения правилник на Държавната агенция за българите
в чужбина, приет с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 77
от 2006 г.), думите „министъра на външните
работи“ се заменят с „Министерския съвет“.
Заключителна разпоредба
§ 8. Постановлението влиза в сила от 2 октомври 2009 г. с изключение на § 5, 6 и 7, които
влизат в сила три дни след обнародването на
постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11676

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243

ОТ 8 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на Постанов
ление № 27 на Министерския съвет от 2009 г.
за изп ъ лнение то на д ърж а вни я бюд же т
на Република България за 20 09 г. (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2009 г.; изм., бр. 19 и 26 от
2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен: В чл. 52 се правят
следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Министърът на финансите по предложение на министъра на образованието,
младежта и науката може да предостави средства от републиканския бюджет в размер до
2,6 млн. лв. за финансиране на разкрити след
1 януари 2009 г. места в целодневните детски
градини и обединените детски заведения.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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РЕШЕНИЕ № 788

ОТ 9 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за откриване на производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на нефт и
газ – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3
от Закона за подземните богатства, в блок
1-14 Силистар, разположен в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Република България в Черно море, и за
уведомление за предоставяне на разрешение
чрез конкурс
На основание чл. 5, т. 2, чл. 42, ал. 1,
т. 1 и чл. 44, ал. 3 от Закона за подземните
богатства във връзка с чл. 4, ал. 2, т. 16 и
§ 1, т. 24а от допълнителната разпоредба на
Закона за енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива производство за издаване на
разрешение за търсене и проучване на суров
нефт и природен газ в блок 1-14 Силистар на
площ с размер 6935,57 кв. км с координатни
точки от № 1 до № 11 съгласно приложението.
2. Уведомява, че предоставянето на разрешението по т. 1 ще се извърши чрез конкурс.
3. Определя срок на разрешението за търсене и проучване 5 години от датата на влизане
в сила на договора за търсене и проучване с
право на продължение съгласно чл. 31, ал. 3
от Закона за подземните богатства.
4. Конкурсът за определяне на титуляр на
разрешение по т. 1 да се проведе на 150-ия
ден от обнародването на решението в „Официален вестник“ на Европейски я съюз в
сградата на Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма на адрес: София, ул.
Триадица 8.
5. Срокът за закупуване на конкурсните
книжа е до 17 ч. на 120-ия ден от обнародването на решението в „Официален вестник“
на Европейския съюз.
6. Срокът за подаване на заявленията за
участие в конкурса е до 17 ч. на 130-ия ден от
обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
7. Срокът за внасяне на предложенията по
конкурсните книжа е до 17 ч. на 144-ия ден
от обнародването на решението в „Официален
вестник“ на Европейския съюз.
8. Конкурсът е неприсъствен.
9. Определя цена на конкурсните книжа в
размер 500 лв. Конкурсните книжа се закупуват от стая 802 в сградата на Министерството
на икономиката, енергетиката и туризма на
адрес: София, ул. Триадица 8, в определения
по т. 5 срок.
10. Кандидатите за участие в конкурса
трябва да отговарят на изискванията на чл. 23,
ал. 1 от Закона за подземните богатства.

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

11. Предложени ята на кандидатите за
конкурса се оценяват въз основа на предлаганите работни програми, средства за опазване на околната среда и обучение, бонуси
и притежаваните управленски и финансови
възможности, както е предвидено в конкурсните книжа.
12. Определя депозит за участие в конкурса
в размер 10 000 лв., платим до срока по т. 6
по банкова сметка на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, посочена
в конкурсните книжа.
13. Депозитът на кандидат, недопуснат
до участие в конкурса, се връща в 14-дневен
срок от датата на известието до него за недопускането му.
14. Депозитът на участника, спечелил конкурса, се задържа, а на останалите участници
се връща в срок 14 дни след обнародването
в „Държавен вестник“ на решението на Министерския съвет за издаване на разрешение
за търсене и проучване.
15. Заявленията за участие в конкурса и
предложенията на кандидатите по конкурсните условия се подават в сградата на Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма на адрес: София, ул. Триадица 8,
на български език съгласно изискванията на
чл. 46 от Закона за подземните богатства.
16. Конкурсните предложения се изготвят
в съответствие с изискванията и условията,
посочени в конкурсните книжа.
17. Конкурсът се провежда и когато има
само един допуснат кандидат.
18. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
18.1. Да изпрати решението за обнародване
в „Официален вестник“ на Европейския съюз,
в „Държавен вестник“ и на електронната
страница на Министерския съвет.
18.2. Да орга низи ра п ровеж да нет о на
конкурса.
19. Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването му в „Официален
вестник“ на Европейския съюз пред Върховния
административен съд.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 1
Списък на координатите
1.
тема
1.
2.
3.
4.

Географски координати (Координатна сис„1950 г.“) на блок 1-14 Силистар:
42° 48' 43.999"N
28° 26' 04.968"E
42° 48' 46.926"N
29° 07' 28.811"E
42° 11' 23.914"N
29° 07' 37.250"E
41° 59' 53.365"N
28° 19' 31.334"E

ВЕСТНИК
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
11678

41°
41°
42°
42°
42°
42°
42°

58'
58'
25'
25'
41'
41'
48'
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54.165"N
54.402"N
29.736"N
35.804"N
47.106"N
28.586"N
43.999"N

28°
28°
28°
27°
27°
28°
28°

19'
06'
07'
56'
55'
25'
26'

31.135"E
56.901"E
25.049"E
08.903"E
59.807"E
54.941"E
04.968"E

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република Бълга
рия и правителството на Република Гърция
за съвместен контрол при преминаване на
границата
(Одобрено с Решение № 357 от 6 юни 2008 г.
на Министерския съвет. В сила от 10 октомври 2009 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Република Гърция, наричани по-долу „договарящи страни“,
в стремежа си да улеснят граничния контрол на пунктовете за преминаване на общата
граница,
в з е м а й к и п р е д в и д Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 562/2006 на Европейския парламент и на
Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на
Кодекс на Общността за режима на движение
на лица през границите (Шенгенски граничен
кодекс),
с цел да ускорят и облекчат преминаването
на границата между Република България и
Република Гърция,
се договориха за следното:
Част I
Общи разпоредби
Член 1
1) Договарящите страни предприемат необходимите мерки, за да улеснят и ускорят
граничния контрол по отношение на железопътния и шосейния транспорт.
2) Компетентните органи на всяка от
договарящите страни могат да извършват
граничен контрол на територията на другата
договаряща страна съгласно ал. 3.
3) Компетентните органи на договарящите
страни договарят следното по отношение на
извършването на проверки на хора, пресичащи
сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове:
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A) За лица, които влизат в Република Гърция и излизат от Република България:
лицата подлежат на изходящ контрол
от компетентните български органи
и входящ контрол от компетентните
гръцки органи в съответствие с националното законодателство на договарящите страни.
Б) За лица, които излизат от Република
Гърция и влизат в Република България:
лицата подлежат на изходящ контрол от
компетентните гръцки органи и входящ
контрол от компетентните български
органи в съответствие с националното законодателство на договарящите
страни.
По отношение на контрола на лицата,
пътуващи с железопътен транспорт, договарящите страни могат да извършват проверки
във влакове по време на движение при положение, че подобен контрол е технологично приложим. Специфичните подробности,
свързани с подобен контрол, се определят в
отделен двустранен протокол.
4) Съседната държава си запазва правото в
изключителни случаи да прехвърли, временно и за кратък период от време, контрола от
държавата на територията обратно на своята
собствена територия. При възможност държавата на територията се информира предварително за такова прехвърляне.
5) A) На шосейния граничен контролнопропускателен пункт Кулата – Прома хон вход я щ и я т и изход я щ и я т
контрол се извършват на граничен
кон т р ол но -п р оп уск ат е лен п у н к т
Промахон в съответствие с алинеи
3 и 4.
		 Б) На железопътни я г раничен контролно-пропускателен пункт Кулата – Промахон входящият и изходящият контрол се извършват на
граничен контролно-пропускателен
пункт Кулата в съответствие с алинеи
3 и 4.
6) A) Дог оваря щ и т е с т ра н и мог ат да
се споразумеят чрез разменяне на
писмени уведомления да разширят
прилагането на това споразумение
и по отношение на други гранични
контролно-пропускателни пунктове.
		 Б) Такова споразумение влиза в сила
след изтичане на 30 дни от датата на
получаване на последното писмено
уведомление, с което договарящите
страни взаимно се уведомяват за
изпълнението на вътрешноправните
процедури, необходими за влизането
му в сила.
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Член 2
1) За целите на споразумението се използват
следните дефиниции:
а) „Граничен контрол“: проверките, извършвани на сухопътните гранични контролно-пропускателни пунктове, за да гарантират,
че лицата, включително техните превозни
средства и вещите, които носят, могат да получат разрешение за влизане на териториите
на договарящите страни или за излизане.
б) „Държава на територията“: държавата,
на територията на която другата договаряща
страна е разположила изнесени гранични
органи или извършва граничен контрол посредством своите собствени служители.
в) „Съседна държава“: договарящата страна, която е разположила изнесени гранични
органи в държавата на територията.
г) „Служители (контролиращи)“: лицата,
представляващи компетентните органи за
граничен контрол, изпълняващи задълженията си в изнесените гранични органи или в
транспортни средства по време на пътуването,
както и лицата, контролиращи дейността на
тези служители на регионално ниво.
д) „Зона на контрол“: район в държавата
на територията, в който служителите на съседната държава имат право да осъществяват
граничен контрол.
е) „Изнесени гранични органи“: компетентните гранични органи на съседната държава,
които са на територията на държавата на
територията.
Член 3
Компетентните органи за прилагане на
споразумението са:
1. За Република България:
– Главна дирекция „Гранична полиция“.
2. За Република Гърция:
– Гръцката полиция.
Член 4
1) Националното законодателство по въпросите на граничния контрол на съседната
държава се прилага в държавата на територията по отношение на граничния контрол,
извършван от сл у ж ителите на съседната
държава. Във всички останали случаи се
прилага законодателството на държавата на
територията.
2) Граничният контрол, извършван от служителите на съседната държава в зоната на
контрол, се счита за извършен на територията
на съседната държава.
3) Всяко нарушение във връзка с граничния контрол, извършено от служители на
съседната държава, се счита за извършено на
територията на съседната държава.
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Член 5
1) Граничният контрол на излизане от дадена държава се извършва преди граничния
контрол на влизане в другата държава.
2) След започването на граничната проверка
от страна на служителите на държавата, от
която се излиза, служителите на държавата,
в която се влиза, могат да започнат гранична проверка на лицата, които вече са били
проверени от служителите на държавата, от
която се излиза.
3) След започване на граничната проверка
от страна на служителите на държавата, в
която се влиза, съгласно ал. 2 служителите
на държавата, от която се излиза, нямат повече право да извършват гранични проверки.
Ако все пак след започването на граничната
проверка на влизане съществува подозрение,
че лицето може да е извършило закононарушение, или ако впоследствие се установи, че
издирвано лице, което подлежи на арест или
задържане, се намира в Зоната на контрол,
тогава служителите на държавата, от която
се излиза, могат да осъществят допълнителна
проверка със съгласието на служителите от
държавата, в която се влиза.
Член 6
1) Компетенциите, посочени в член 5,
включват правото на арест и задържане, както
и правото на обратно предаване в съседната
държава.
2) Компетенциите, посочени в член 5,
вк лючват обратно приемане в съседната
държава в съответствие с разпоредбите на
Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно обратно приемане на
незаконно пребиваващи лица, подписана в
Атина на 15 декември 1995 г.
3) Прилагането на алинеи 1 и 2 не засяга
законодателството на договарящите страни
по отношение на даването на убежище.
Член 7
На шосейните и железопътните артерии
(маршрути), водещи от територията на съседната държава до нейните изнесени гранични
органи, разположени в държавата на територията, се прилагат разпоредбите за граничния
контрол на двете държави, като се има предвид, че разпоредбите на държавата, от която
се излиза, се прилагат преди разпоредбите на
държавата, в която се влиза.
Член 8
На лицата, на които е отказано да преминат границата от служителите на държавата,
в която се влиза, не се отказва връщане в
държавата, от която се излиза, като нейните
власти отговарят за по-нататъшните действия
с тях.
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Член 9
Договарящите страни се подкрепят взаимно и поддържат тесен и постоянен контакт и
сътрудничество с цел по-ефективно прилагане
на граничния контрол и за тази цел обменят
помеж ду си необходимата информаци я в
съответствие със своето национално законодателство.
Част II
Правен статут на служителите на съседната
държава
Член 10
Служителите на съседната държава се
придвижват до граничната служба в държавата
на територията, където трябва да изпълняват
задълженията си, с паспорт или лична карта.
Член 11
1) Служителите на съседната държава
нямат право да носят оръжие по време на
изпълнение на служебните си задължения в
държавата на територията.
2) Служителите на съседната държава,
които съгласно споразумението изпълняват
служебните си задълженията в държавата на
територията, носят служебните си униформи,
белезници и радиооборудване.
3) При необходимост служителите на държавата на територията оказват непосредствена
и незабавна помощ, за да предотвратят всяко
действие, насочено срещу служителите на
съседната държава, поддържат обществения
ред и личната сигурност на тези служители в
съответствие с националното законодателство
на държавата на територията и по-специално
във връзка с членове 1, 5, 6 и 16.
Член 12
1) Разпоредбите на наказателното законодателство на държавата на територията за
защита на нейните служители се прилагат и
по отношение на престъпни действия, извършени срещу служители на съседната държава
при или по повод изпълнение на служебните
им задължения в държавата на територията.
2) Органът, контролиращ дейността на тези
служители на регионално ниво, и компетентните власти на прокуратурата на държавата на
територията, както и компетентните органи
на съседната държава, посочени в член 3, се
уведомяват незабавно от съответните органи
на държавата на територията за престъпни
действия, извършени от или срещу служители
на съседната държава.
Член 13
1) Искове за обезщетение на вреди, причинени от служители на съседната държава при
или по повод изпълнение на служебните им
задължения в държавата на територията, са
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предмет на законодателството на държавата
на територията и се предявяват в нейните
съдилища.
2) В случай че служител на съседната
държава загине или му бъде нанесена телесна повреда при или по повод изпълнение на
служебните му задължения, или в случай, че
предмет, носен от служителя, е повреден или
унищожен, исковете за обезщетение на вреди
се преценяват в съответствие със законодателството на държавата, на чиято територия
е извършено престъпното деяние.
3) Компетентни да разглеждат искове по
алинея 2 са съдилищата на договарящата
страна, на чиято територия е осъществено
деянието, предизвикало вредата, или където
лицето, което е причинило вредата, има постоянно местоживеене.
Член 14
1) Ръководителите на регионалните служби
на всяка от договарящите страни взаимно
писмено се информират за пълните имена,
датата на раждане, номера на служебните
карти или личните карти и службата, в която са назначени служителите, изпълняващи
служебните си задължения на територията
на държавата на територията.
2) Всяка договаряща страна по молба от
другата договаряща страна премества или
отзовава своите служители от територията
на другата договаряща страна.
Част III
Изнесени гранични органи на съседната дър
жава в държавата на територията
Член 15
Помещени ята на изнесените гранични
органи на съседната държава се обозначават
със специални знаци и ясно различима маркировка на български и гръцки език.
Член 16
Сл у ж и тели те на изнесени те г рани чни
органи имат право да поддържат реда и да
не допускат закононарушители в техните
помещения.
Член 17
Събраните от служителите на изнесените
гранични органи пари или пренасяните официално от служителите на съседната държава
по време на извършване на граничния контрол в държавата на територията, както и
конфискуваните от тях вещи могат да бъдат
пренасяни в съседната държава.
Член 18
1) Държавата на тери тори я та доп уска
свободното изграждане и използване на ко-
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муникационни съоръжения, необходими за
изнесените гранични органи и за граничния
контрол, извършван в транспортни средства по
време на пътуване, включително оборудване за
електронна обработка на лични данни, както и
свързването им към съответните съоръжения
на съседната държава. Използването на тези
съоръжения се счита за вътрешна комуникация на съседната държава.
2) С изключение на случаите, посочени в
ал. 1, по отношение на изграждането, поддръжката и използването на комуникационни
съоръжения, включително и оборудването за
електронна обработка на данни, се прилагат
разпоредбите на законодателството на договарящата страна.
3) Компетентните органи на договарящите страни взаимно договарят необходимите
мерки съгласно ал. 1.
Част IV
Служебно оборудване и помещения за наста
няване
Член 19
1) Държавата на територията осигурява
на изнесените гранични органи на съседната
държава необходимите помещения и съоръжения. Държавата на територията също така
осигурява на железопътните гранични станции необходимите помещения и оборудване
за целите на граничния контрол.
2) Компетентните органи на договарящите
страни взаимно се договарят за разходите на
всяка от страните, свързани с възстановяването
на разходите за поддръжка, като например за
осветление, отопление и почистване.
Част V
Заключителни разпоредби
Член 20
1) Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни договори,
по които те са страни.
2) Всички различия в тълкуването и прилагането на това споразумение се решават
чрез консултации между договарящите страни.
Член 21
Всяка от договарящите страни може временно, изцяло или частично да откаже съдействие от съображения, свързани с националната сигурност или други важни обществени
интереси, или в случай на несъответствие
с националното є законодателство. Другата
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договаряща страна се уведомява своевременно
в писмена форма, като се посочват мотивите,
които обуславят отказа.
Член 22
1) Това споразумение влиза в сила след
изтичане на 30 дни от датата на получаване
на последното писмено уведомление, с което
договарящите страни взаимно се уведомяват
за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.
2) Това споразумение може да бъде изменяно и допълвано по взаимно писмено
съгласие на договарящите страни. Измененията и допълненията влизат в сила по реда
на алинея 1.
3) В случай на денонсиране на споразумението то се прекратява 6 месеца след датата,
на която една от договарящите страни изпрати
писмено уведомление на другата договаряща
страна за прекратяване на действието му.
Такова денонсиране се прилага и към всяко
споразумение по член 1, алинея 6 от това
споразумение.
Член 23
Това споразумение се сключва за неопределен срок и прекратява действието си
без каквото и да е уведомление от датата,
определена от Съвета на Европейския съюз
за премахване на контрола по сухопътните
граници между държавите – членки на Шенгенското пространство, и Република България
в рамките на решението за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на
правото от Шенген от Република България
в съответствие с Акта относно условията за
присъединяване на Република България и
Румъния към Европейския съюз и Протокола
за включването на достиженията на правото
от Шенген в рамките на Европейския съюз.
Подписано в София на 29 април 2008 г. в
два оригинални екземпляра, всеки от които
на български, гръцки и английски език, като
всички текстове имат еднаква сила. В случаи
на различия при тълкуването на разпоредбите
на това споразумение предимство има текстът
на английски език.
За правителството
на Република
България:
Михаил Миков,
министър на
вътрешните работи
11665

За правителството
на Република
Гърция:
Панайотис Хинофотис,
заместник-министър
на вътрешните работи
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между правителството на Република България
и правителството на Република Гърция за
изграждане и функциониране на Контактен
център за сътрудничество между органите на
граничната охрана, полицията, митниците
и службите за административен контрол на
чужденците
(Утвърдено с Решение № 380 от 17 юни 2008 г.
на Министерския съвет. В сила от 10 октомври 2009 г.)
Правителството на Република България
и п рави телст во т о на Реп ублика Гърц и я,
наричани по-нататък в това споразумение
„договарящи страни“,
отчитайки целите, поставени от Договора
за Европейския съюз (изменен с Договора от
Ница от 26 февруари 2001 г.) и по-специално
с членове 29 и 30,
отчитайки действащите двустранни споразумения, сключени между страните,
отчитайки Конвенцията за взаимопомощ
и сътрудничество между митническите администрации от 18 декември 1997 г., съставена на основание член К.3 от Договора за
Европейския съюз (Конвенцията Неапол ІІ),
водени от желанието да подобрят своето
сътрудничество с оглед установяване на поефективна обща сигурност по своите сухопътни граници,
убедени, че едно тясно сътрудничество между договарящите страни е от голямо значение,
водени от желанието да подобрят информационния обмен между компетентните си
служби,
вземайки предвид Конвенцията за прилагане на споразумението от Шенген, под
писана на 19 юни 1990 г., и текстовете за
нейното прилагане и с оглед подобряване и
задълбочаване на сътрудничеството между
правоохранителните органи на своите страни,
като полицията и митниците,
решени да се справят с нелегалната миграция и трансграничната престъпност и да
установят сигурност и обществен ред чрез
предотвратяване заплахите и главно чрез
провеждане на ефективна борба с престъпност
та, особено в областта на престъпленията,
свързани с наркотици, нелегалните престъпни
миграционни мрежи и трафика на откраднати
моторни превозни средства,
се договориха за следното:
Раздел I
Общи положения
Член 1
(1) Договарящите страни създават съвместен Контактен център за обмен на информация и координация на дейностите за нуждите
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на своите органи за охрана на сухопътната
граница, полицията, митниците и службите
за административен контрол на чужденците.
(2) Съобразно разпоредбите в националното си законодателство компетентните органи
на договарящите страни си взаимодействат
при противодействието на трансграничната
престъпност, както и при осигуряване на
наблюдението и контрола по сухопътната граница на договарящите страни. Компетентните
органи на договарящите страни осъществяват
сътрудничество, взаимен и постоянен обмен
на информация относно престъпления и нарушения на митническото, акцизното и миграционното законодателство, извършени по
сухопътната граница на договарящите страни,
както се предвижда в чл. 4 от споразумението.
Член 2
(1) Контактният център е разположен на
територията на Република Гърция, Промахон.
(2) В Контактния център работят служители на компетентните национални органи
на договарящите страни, които в реално
време и непосредствено извършват анализ и
си предават информация относно нарушения
и престъпления, извършени по сухопътната
граница на договарящите страни, както се
предвижда в чл. 4 от споразумението.
Член 3
Компетентни органи за прилагане на това
споразумение са:
1. За Република България:
Главна дирекция „Гранична полиция“;
Национална служба „Полиция“;
Дирекция „Миграция“;
Национална агенция „Митници“.
2. За Република Гърция:
Гръцката полиция;
Митническата служба.
Раздел IІ
Форми и методи на сътрудничество
Член 4
(1) В съответствие с националното си
законодателство компетентните органи на
договарящите страни, посочени в чл. 3, си
обменят информация чрез Контактния център относно:
а) нелегална миграция, контрабанда и
трафик на хора;
б) незаконни дейности, свързани с организиране на канали за контрабанда и трафик
на хора;
в) престъпления и нарушения, свързани
с подправяне на документи за пътуване и
документи за самоличност;
г) престъпления и нарушения, свързани с
незаконен трафик на упойващи и психотропни
вещества, химически прекурсори, както и на
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огнестрелно оръжие, боеприпаси, взривни
вещества, биологични и химически оръжия,
отровни, ядрени и радиоактивни вещества;
д) контрабанда на цигари, пиратски и
подправени продукти, произведения на изкуството, защитени видове и всякакви други
престъпления и нарушения на митническите
и акцизните разпоредби;
е) престъпления и нарушения, свързани с
моторни превозни средства;
ж) нарушения на националните миграционни разпоредби.
(2) В съответствие с националното си законодателство компетентните органи на договарящите страни, посочени в чл. 3, координират
чрез Контактния център следните задачи:
а) обмен на информация, свързана с оперативно-издирвателни дейности по наблюдение
и контрол на сухопътната граница на договарящите страни;
б) обмен на информация, свързана с оперативно-издирвателни дейности по разкриване,
предотвратяване и пресичане на престъпления и нарушения, извършени по сухопътната
граница на договарящите страни;
в) обмен на информация, свързана с предаване и приемане на лица по реда на Спогодбата между правителството на Република
България и правителството на Република
Гърция относно обратно приемане на незаконно пребиваващи лица, подписана в Атина
на 15 декември 1995 г.;
г) сътрудничество при осъществяване на
контролирани доставки;
д) изготвяне на общ анализ на риска по
сухопътната граница на договарящите страни.
(3) Служителите в Контактния център не
могат да участват пряко в провеждането на
оперативни мероприятия или в извършването на граничен контрол на територията на
другата договаряща страна.
Член 5
(1) Обменът на информация между компетентните национални органи на договарящите страни се извършва чрез Контактния
център по стандарти и правила, установени
от Съвместния комитет, както се предвижда
в чл. 14 на споразумението.
(2) Запитването и отговорът трябва да бъдат в писмена форма или по факс съгласно
утвърдени от Съвместния комитет бланки.
(3) Устно запитване се допуска в спешни
слу чаи, като запитването и отговорът се
отразяват накратко в специален дневник и
се потвърждават писмено до 24 часа от получаването.
(4) Договарящата страна, която отправя
запитването, посочва за какви цели е необходима информацията и дали същата ще се
използва от други компетентни органи.
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(5) Всички запитвания и отговори задължително се регистрират и архивират от
служителите на Контактния център. Начинът
на работа и съхранение на документите в
Контактния център е в съответствие с действащите национални разпоредби, относими
към съответните служби.
Член 6
Кореспонденцията при взаимодействието
се осъществява на български, гръцки и английски език.
Раздел III
Структура и организация на Контактния център
Член 7
Контактният център няма статут на самостоятелно структурно звено на службите
на двете страни и няма ръководни функции.
Член 8
(1) Служителите на Контактния център са
пряко подчинени на съответните регионални
и централни структури на своята служба в
съответствие с действащото им национално
законодателство.
(2) А дминистративното ръководство на
Контактния център се осъществява от ръководителите на граничните служби на договарящите страни или от упълномощени от
тях лица в съответствие с националното им
законодателство.
Член 9
Всяка от страните определя равен брой
служители от компетентните им национални органи, които да участват в работата на
Контактния център.
Член 10
(1) Работното време на Контактния център
се определя от Съвместния комитет по чл. 14
от споразумението.
(2) Договарящата страна, на чиято територия се намира Контактният център, предприема всички необходими мерки за сигурността
на Контактния център.
Член 11
(1) Всяка от договарящите страни осигурява необходимото телекомуникационно и
друго техническо оборудване (телефони, факс
машини, компютри и други) за нуждите на
своите служители.
(2) Обзавеж дането на помещенията на
Контактния център с необходимото офис
оборудване се осигурява от договаряща страна – домакин.
(3) Разходите по използването на Контактния център се поемат поравно от договарящите
страни. Всяка договаряща страна поема за
своя сметка разходите за собствения персонал
и материали.
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Раздел IV
Статут на служителите
Член 12
(1) Служителите, назначени да работят
в Контактни я цент ър, носят у ниформено
облек ло и отличителни знаци на своята
служба. Служителите се задължават да носят
нагръден знак с имената си, удостоверяващ
принадлежността им към Контактния център,
изписани на български и гръцки език, и няма
да носят оръжия.
(2) Служителите на Контактния център
носят отговорност за причинените от тях
вреди в съответствие с националното им
законодателство.
(3) Всяка от договарящите страни упражн ява а дминист ративни и дисциплинарни
правомощия само и единствено върху собствените си служители, осъществяващи дейност
в Контактния център.
(4) Органите на договаряща страна – домакин, осигуряват на служителите на другата
договаряща страна, назначени в Контактния
център, същата защита и съдействие както за
собствените служители. Наказателноправните
разпоредби на договарящата страна – домакин, за защита на държавни служители и
служебни действия се прилагат и по отношение на престъпни действия, извършени срещу
служители на другата договаряща страна при
или по повод изпълнение на служебните им
задължения.
(5) Ръководителите на Контактния център
си предоставят списък с имената на служителите, назначени в Контактния център.
Раздел V
Защита на данните и информацията
Член 13
Взаимното предоставяне на лични данни
между компетентните органи на договарящите
страни се извършва при спазване на националното законодателство, определените от
изпращащия орган условия и следните принципи, които намират приложение както при
автоматизирана, така и при неавтоматизирана
обработка на данни:
1. Предоставените данни не бива да се използват без одобрение на изпращащия орган
за други цели освен за целите, за които са
предоставени.
2. Предоставените данни се унищожават,
респективно – коригират, когато:
а) се установи неверността на данните, или
б) изпращащият компетентен орган уведоми, че данните са събрани или предоставени
в противоречие на закона, или
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в) данните не са необходими повече за
изпълнение на задачата, за която са били
предоставени, освен ако е налице изрично
разрешение предоставените данни да се използват и за други цели.
3. По молба на изпращащия компетентен
орган компетентният орган на договарящата
страна, който е получил данните, предоставя
информация за тяхното използване.
4. Компетентният орган, който предоставя
данните, гарантира верността, необходимостта
и актуалността на изпратените данни. Ако
се окаже, че са предоставени неверни или
неточни данни или данни, които не е трябвало да бъдат предоставяни, или правомерно
предоставени данни съгласно законите на
държавата на изпращащия или получаващия
орган трябва да се унищожат на по-късен етап,
органът, който ги получава или изпраща, бива
незабавно информиран, за да унищожи или
нанесе от своя страна съответните корекции
съгласно т. 2.
5. Компетентният орган, който получава
данните, е длъжен ефикасно да защити получените данни от нерегламентиран достъп,
промени и разпространение.
6. В случай на нерегламентиран достъп
или разпространение на предоставените данни
компетентният орган на получаващата договаряща страна уведомява незабавно органа,
предоставил данните, за обстоятелствата, при
които е настъпил нерегламентираният достъп
или разпространение, както и за предприетите мерки за предотвратяване на подобни
ситуации в бъдеще.
7. Органът, който предоставя, и органът,
който получава данните, се задължават да
водят на отчет предаването, получаването,
коригирането или унищожаването на данните.
8. При предоставянето на данните компетентният орган, който предоставя данните,
информира в съответствие с националното
си законодателство за срока за унищожаване
на предоставените данни.
9. Лицето, за което трябва да бъдат или
вече са били предоставени данни, получава
по негова писмена молба информация за
предоставените данни и за целта, за която
ще бъдат използвани, при условие че това
е допустимо съгласно националното законодателство на държавите на договарящите
страни. Ако засегнатото лице подаде молба
за достъп, коригиране или унищожаване на
тези данни, получаващият орган взема своето
решение в съответствие със становището на
предоставящия орган, като това становище
трябва да е съобразено с приложимото национално законодателство.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

10. Компетентният орган, до който е подадена молба за предоставяне на информация
от гражданин на другата договаряща страна,
е длъжен незабавно да информира за това
компетентния орган на другата договаряща
страна, преди да предостави такава информация.
11. Данни могат да бъдат предоставени на
трета страна само с писменото съгласие на
договарящата страна, която ги е предоставила.
12. Предоставянето на данни може да бъде
отказано, ако това ще застраши националната
сигурност или обществения ред.
13. Договарящите страни предприемат
всички необходими мерки в съответствие с
националното си законодателство за недопускане причиняването на вреди на трети лица
във връзка с изпращането, получаването и
използването на данни, както и за отстраняване на причините, довели до евентуални
неблагоприятни последици от тази дейност.
Раздел VI
Съвместен комитет
Член 14
(1) Договарящите страни създават Съвместен комитет, който се състои от по четирима
представители на компетентните органи във
всяка от договарящите страни и се събира
два пъти в годината в сградата на Контактния център.
(2) Коми тет ът п риема свои вът решни
правила.
(3) Комитетът следи за прилагането на споразумението, установява мерките, необходими
за изпълнението му, и предлага протоколи за
изпълнение, насочени към точно определени
мерки, свързани с прилагането и изпълнението
на това споразумение. Подобни протоколи за
изпълнение се одобряват от компетентните
органи на договарящите страни в съответствие
с националното им законодателство.
Раздел VІІ
Заключителни разпоредби
Член 15
(1) Това споразумение не засяга правата и
задълженията на договарящите страни, произтичащи от други международни договори,
по които те са страни.
(2) Всички различия в тълкуването или
прилагането на това споразумение се решават
чрез консултации между договарящите страни.
Член 16
Всяка от договарящите страни може временно, изцяло или частично да откаже съдействие, ако прецени, че ще се застраши
националната є сигурност или други важни
обществени интереси или ако това противоречи на националното є законодателство.
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Другата договаряща страна се уведомява своевременно в писмена форма, като се посочват
мотивите, които обуславят отказа.
Член 17
(1) Това споразумение влиза в сила след
изтичане на 30 дни от датата на получаване
на последното писмено уведомление, с което
договарящите страни взаимно се уведомяват
за изпълнението на вътрешноправните процедури, необходими за влизането му в сила.
(2) Това споразумение може да бъде изменяно или допълвано по взаимно писмено съгласие на договарящите страни. Измененията
и допълненията влизат в сила по реда на ал. 1.
(3) Това споразумение може да бъде денонсирано от всяка от договарящите страни.
В такъв случай споразумението престава да
действа 6 месеца след датата на уведомлението.
Член 18
Това споразумение се сключва за срок
5 години и автоматически се подновява за
следващи периоди по 5 години, ако нито една от
договарящите страни 6 месеца преди изтичане
на срока на действие на това споразумение
не уведоми другата договаряща страна за намерението си да прекрати неговото действие.
Подписано в София на 29 април 2008 г. в
два оригинални екземпляра, всеки на български, гръцки и английски език, като всички
текстове имат еднаква сила. В случай на
различия при тълкуването на разпоредбите
на това споразумение предимство има текстът
на английски език.
За правителството
на Република
България:
Михаил Миков,
министър на
вътрешните работи
11596

За правителството
на Република
Гърция:
Панайотис Хинофотис,
заместник-министър
на вътрешните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

между държавите членки и държавите парт
ньорки и Великото херцогство Люксембург в
качеството му на Управляващ и Сертифициращ
орган за прилагането на „Оперативна програма
ЕСПОН 2013“
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 26 август 2009 г. – ДВ,
бр. 70 от 2009 г. В сила за Република България
от 23 септември 2009 г.)
В съответствие с регламентите на ЕС относно
Структурните фондове, в частност Регламент
(ЕО) № 1080/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 5 юли 2006 г. относно Европейския
фонд за регионално развитие, отменящ Регламент (ЕО) № 1783/1999 (оттук нататък наричан
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Регламент (ЕО) № 1080/2006), Регламент на
Съвета (ЕО) № 1083/2006 от 11 юли 2006 г.
относно общите разпоредби на Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и отменящ
Регламент (ЕО) № 1260/1999 (оттук нататък наричан Регламент (ЕО) №1083/2006), Регламент
на Европейската комисия (ЕО) № 1828/2006 от
8 декември 2006 г., уреждащ правила за прилагането на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006
относно общите разпоредби за Европейския фонд
за регионално развитие, Европейския социален
фонд и Кохезионния фонд и за Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 на Европейския парламент и на
Съвета относно Европейския фонд за регионално
развитие (по-нататък наричан Регламент (ЕО)
№ 1828/2006),
Държавите – членки на ЕС:
Република Австрия, Кралство Белгия, Репуб
лика България, Република Кипър, Чешката република, Кралство Дания, Републикa Естония,
Републикa Финландия, Френска република,
Федерална република Германия, Републикa Гърция, Републикa Унгария, Ирландия, Италианска
република, Република Латвия, Републикa Литва,
Великото херцогство Люксембург, Републикa
Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалска република, Румъния, Словашка
република, Република Словения, Кралство Испания, Кралство Швеция и Обединено кралство
Великобритания и Северна Ирландия;
[и държавите партньорки:
Кралство Норвегия, Конфедерация Швейцария, Републикa Исландия и Княжество Лих
тенщайн],
се споразумяха:
– да прилагат заедно „Оперативната програма ЕСПОН 2013“ (оттук нататък за краткост
наричана „ОП ЕСПОН 2013“), одобрена от
Европейската комисия на 7 ноември 2007г.;
– да подпишат споразумение за съвместно
изпълнение на ОП ЕСПОН 2013 в съответствие
с Описанието на системата за управление и
контрол съгласно член 71 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006.
Преамбюл
Във връзка с член 59 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и в съответствие с ОП ЕСПОН
2013 държавите членки определят Управляващ
орган и Сертифициращ орган. Те уреждат правилата и взаимоотношенията между посочените
по-горе органи, като определят техните задачи
и отговорности.
§ 1
Институционална структура
1. Държавите членки и държавите партньорки
определят Министерството на вътрешните работи и устройство на територията на Великото
херцогство Люксембург, Дирекция „Устройство
територията“, да действа като Управляващ ор-
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ган (оттук нататък наричан УО) по смисъла на
членове 14 и 15 от Регламент на Съвета (ЕО)
№ 1080/2006.
2. Държавите – членки на ЕС, и държавите партньорки определят Бюджетното звено
към Министерството на вътрешните работи и
устройство на територията да действа като Сертифициращ орган (оттук нататък наричан СО)
по смисъла на член 14 от Регламент на Съвета
(ЕО) № 1080/2006 и член 61 от Регламент на
Съвета (ЕО) № 1083/2006.
3. Генералната финансова инспекция
(Inspection Générale des Finances) действа като
Одитен орган (оттук нататък наричан ОО)
според разпоредбите на член 62 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 и член 14 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006. Одитният орган отговаря също за
изготвяне на доклада съгласно член 71(2) от
Регламент (ЕО) № 1083/2006.
4. В съответствие с член 14 от Регламент на
Съвета (ЕО) № 1080/2006 УО, както и Комитетът
за наблюдение (оттук нататък наричан КН) и
ОО са подпомагани от Координационното звено
(оттук нататък наричано КЗ) в ролята му на
Съвместен технически секретариат. Координационното звено може също да подпомага СО,
но само за задачите и съгласно условията и
реда, посочени в ОП ЕСПОН 2013.
5. Управляващият орган предприема необходимите мерки като домакин, за да осигури
подходящи условия на КЗ съгласно разпоредбите
на ОП ЕСПОН 2013.
§ 2
Задължения на Управляващия орган, Сертифи
циращия орган, Одитния орган, Координаци
онното звено, държавите членки и държавите
партньорки
1. Съответните задачи и отговорности на УО,
СО, ОО и КЗ, както и механизмите, отнасящи
се до тяхното сътрудничество, са определени
в ОП ЕСПОН 2013, Описанието на системата
за управление и контрол съгласно член 71 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, документ, описващ отношенията между УО и СО, както и в
наръчника по програмата.
2. Както е посочено в член 15 (1) на Регламент
(ЕО) № 1080/2006, УО отговаря за управлението и прилагането на ОП съгласно принципа
на стабилно финансово управление, посочен в
член 60 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
3. Държавите членки и държавите партньорки
определят своите представители в КН в срок
до един месец след одобряване на ОП ЕСПОН
2013 от Европейската комисия. Представителите освен това трябва да са подготвени да
окажат съдействие на УО при изпълнение на
задълженията му, по-конкретно във връзка с
последващи дейности при проверки на място във
всяка държава. Приложение I включва списък
на националния орган и лице за контакт, отговорни за представителството в КН. Държавите
членки и държавите партньорки са задължени
в най-кратки срокове да информират УО в
случай, че отговорността за представителството
на страната предстои да се промени.
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4. Съгласно член 21 от Регламент 1828/2006
УО предоставя Описание на системата за управление и контрол в съответствие с член 71 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 и съгласно образеца, посочен в приложение XII към Регламент
(ЕО) № 1828/2006. Описанието на системата
за управление и контрол ще бъде завършено с
описание на системата за контрол (и нейните
съответни приложения), създадена от държавите
членки и държавите партньорки в съответствие
с член 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
5. Всяка държава членка и държава партньорка представя на УО преди откриването на
първата покана за предложения описание на
създадената система за контрол (за подробна
информация вж. § 8 от това споразумение) и наименованието на органа, отговорен за прилагането
на системата за контрол в съответната държава,
по предоставен от УО формуляр. Списъкът на
органите, отговорни за системата за контрол,
създадена от всяка държава членка и държава
партньорка, е включен в приложение II на това
споразумение. Пълното описание на националната система за контрол и списъкът на органите
в приложение II се включват в Описанието на
системата за управление и контрол съгласно
Регламент (ЕО) № 1828/2006, приложение XII.
Държавите членки и държавите партньорки в
най-кратки срокове информират УО за всички
промени, отнасящи се до предоставеното описание на устройството на системите за контрол и
на отговорния орган. Описанието на системата
за управление и контрол се оценява от ОО при
спазване на изискванията на член 71 (2 и 3)
на Регламент (ЕО) № 1083/2006. Държавите
членки и държавите партньорки се ангажират
да предоставят на УО и ОО цялата информация
и подкрепящи документи, необходими за оформяне на категорично мнение от страна на ОО
относно Описанието на системата за управление
и контрол, което ще позволи на УО да получава
плащания от Европейската комисия. Одитният
орган си запазва правото на уговорки по своето
мнение относно описанието на системата за
контрол, създадена от индивидуална държава
членка и/или държава партньорка, ако системата
и/или предоставените подкрепящи документи
и приложения бъдат счетени за недостатъчни.
6. В случай че държава членка или държава
партньорка избере да прилага децентрализирана
система за контрол, нейният Централен оторизиращ орган (вж. приложение II) се ангажира
да извършва проверки относно качеството на
функциониране на системата, създадена на
национално ниво. Управляващият орган (чрез
КЗ) си запазва правото да участва в проверките на качеството. В случай че държава членка
или държава партньорка избере да прилага
централизирана система за контрол, УО (чрез
КЗ) предприема проверки на качеството заедно
с националния представител в КН, независимо че крайната отговорност за безупречното
функциониране на системата за контрол остава
у съответните държави членки. В случай че
става дума за държавата на УО, проверката за
качеството се предприема от СО с подкрепата
на КЗ. Всички държави членки и държави партньорки ще осигурят спазването и прилагането на
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препоръките, направени в резултат на проверки
на качеството. Управляващият орган си запазва
правото временно да задържи плащанията към
бенефициенти, намиращи се в държавите членки
и държавите партньорки, за които проверките
на качеството са показали сериозни недостатъци
на системата.
7. Управляващият орган определя лице за
контакт, което отговаря за информацията и публичността, и информира Европейската комисия
за така определеното лице. Това лице активно
участва в мрежата на Общността, която може да
бъде създадена съгласно член 10 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006. Държавата членка предприема всички необходими административни
мерки, за да осигури ефективното прилагане на
всички разпоредби, посочени в Регламент (ЕО)
№ 1828/2006, раздел 1, за да окаже подкрепа на
УО. Държавите членки освен това сътрудничат
директно с Европейската комисия.
8. За да изпълни своята функция, както е
посочена в член 60 (b) от Регламент на Съвета
(ЕО) № 1083/2006, УО разчита на системите за
контрол съгласно член 16 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006, създадени в държавите членки и
държавите партньорки на бенефициента, освен
когато одитът на системата покаже недостатъци. Държавата членка и държавата партньорка
гарантират, че всички съпътстващи документи,
необходими за достатъчно проследяване на операциите по одитната пътека относно извършени
разходи и плащания са записвани, съхранени
са в компютризирана форма и са налични.
Държавите членки и държавите партньорки
също така гарантират, че системите за контрол
са създадени в съответствие с разпоредбите на
§ 8 „Финансов контрол“ и § 9 „Одит“ на това
споразумение. Управляващият орган осигурява
запознаването на водещия партньор и партньорите по проекта с тези изисквания.
9. Функцията на СО се изпълнява в съответствие с член 61 от Регламент (ЕО) № 1083/2006.
10. В съответствие с член 60 (ж) на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 УО гарантира, че СО получава
цялата необходима информация относно процедурите и верификациите, извършени за целите
на сертифицирането във връзка с разходването
на средства; така че да може винаги да се вземе
предвид доколко е достатъчна системата за контрол и одит, преди да се представи декларация
за разходите пред Европейската комисия.
11. За целите на сертифицирането СО гарантира, че е получил адекватна информация
от УО относно процедурите и верификациите,
извършени във връзка с разходите, че взема
предвид резултатите от всички одити, извършени
във връзка с разходите, и резултатите от всички
одити, извършени от или под отговорността
на ОО. Сертифициращият орган (с подкрепа
от КЗ) си запазва правото да изиска по всяко
време допълнителна информация и съпътстващи документи от крайните бенефициенти, за
да изпълни задачите си по сертифицирането.
12. Функциите на ОО се изпълняват в
съответствие с член 62 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и членове 16 до 18 от Регламент
(ЕО) № 1828/2006.
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13. Комитетът за наблюдение (оттук нататък
наричан КН) отговаря за надзора и наблюдението на изпълнението на програмата, както
е описано в членове 63, 64 и 65 от Регламент
на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и в ОП ЕСПОН
2013, както и за избора на операциите съгласно
член 19 (3) от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
14. Всеки член на КН информира и консултира КЗ и контролните органи, за да им даде
възможност да оказват подкрепа на УО при
изпълнение на функциите му във връзка със
системата за управление и контрол, както е
описано в разпоредбите на глава 2, раздел 3 от
Регламент (ЕО) № 1828/2006.
15. Оперативна програма ЕСПОН 2013 предвижда създаването на Комитет за съгласуване
(оттук нататък наричан КС) с цел да подготвя и
улеснява работата на Комитета за наблюдение.
Задачите и редът за работа на КС са подробно
описани в ОП ЕСПОН 2013.
16. Всяка държава членка и държава партньорка номинира Звено за контакт по ЕСПОН
(ЗКЕ), както е описано в ОП ЕСПОН 2013, за да
се осигури връзка на програмата с националното
и регионалното ниво и за да може да участва
в транснационалните дейности по програмата.
Задачите и редът за работа на ЗКЕ са подробно
описани в ОП ЕСПОН 2013.
17. Съгласно член 24 от Регламент на Европейската комисия (ЕО) № 1828/2006 държавите
членки и държавите партньорки предоставят на
УО, СО и ОО цялата информация, която им е
необходима за упражняване на отговорностите им по членове 60 и 61 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 и членове 14 и 15 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006.
18. Без да се накърняват тези разпоредби,
УО действа в пълно съответствие с институционалната, правната и финансовата система на
Великото херцогство Люксембург.
§ 3
Национални средства и Европейски фонд за
регионално развитие
1. Сертифициращият орган администрира
Европейския фонд за регионално развитие
(оттук нататък наричан ЕФРР), националното
съфинансиране от държавите членки и приноса
на държавите партньорки. Сертифициращият
орган ще ползва една-единствена банкова сметка.
Отделен документ, описващ отношенията между
УО и СО, ще детайлизира реда и условията за
управлението и записването на техническата
помощ и на други разходи, извършени директно
от УО за изпълнението на специфични дейности,
одобрени от КН.
2. В началото на всяка година УО изпраща
искане за национален членски внос към ОП
ЕСПОН 2013. До края на февруари или при изключителни случаи, когато това не е възможно,
най-късно в срок един месец след одобряване на
националните им бюджети държавите членки и
държавите партньорки извършват трансфер на
техните национални членски вноски за програмата за текущата година въз основа на договорения
финансов план. Плащанията се записват към
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кредитната страна на отделна сметка в евро
(€) (доверителна сметка), управлявана отделно
като доверителни средства от СО.
3. Доклад по състоянието на плащанията ще се
предоставя редовно на Комитета за наблюдение.
4. Ако в края на периода за изпълнение на
програмата държавите членки са трансферирали
повече средства, отколкото са били действително
необходими за съфинансиране на ОП ЕСПОН
2013, СО възстановява тези средства, освен ако
КН не вземе друго решение.
§ 4
Обмен на информация между Европейската ко
мисия, Управляващия орган и Сертифициращия
орган относно разходите на ниво „програма“
1. Координационното звено разработва актуализирани прогнози на искания за средства
за текущата година и прогнози за следващата
година. Тези прогнози се изпращат от УО до
Европейската комисия не по-късно от края на
април всяка година в съответствие с член 76(3)
на Регламент (ЕО) № 1083/2006.
2. Съгласно дял VII – раздели 2 и 4 на Регламент (ЕО) № 1083/2006, СО издава сертификати и отчети. Сертификатът и отчетите за
междинни и окончателни разходи, посочени в
тези членове, се изготвят във формата, посочена
в приложение X на Регламент (ЕО) № 1828/2006.
3. В съответствие с член 20 на Регламент
(ЕО) № 1828/2006 СО изпраща отчет до Европейската комисия, където са посочени сумите,
удържани и/или възстановени от отчетите за
разходи за всяка приоритетна ос във формата,
описан в приложение XI на Регламент (ЕО)
№ 1828/2006.
§ 5
Задължения за докладване: Задължения съот
ветно на държавите членки, държавите парт
ньорки, Управляващия орган, Сертифициращия
орган, Одитиращия орган и Координационното
звено
1. Управляващият орган (чрез КЗ ) предоставя
на държавите членки и държавите партньорки
информация за изпълнението на програмата
най-малко веднъж годишно с годишен доклад
за изпълнението съгласно член 67 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006. Годишният доклад за изпълнението се одобрява от КН, преди да бъде
представен на Европейската комисия.
2. Управляващият орган (чрез КЗ) следи напредъка по операциите въз основа на редовните
доклади за дейности и финансиране по проектите
от водещия бенефициент по реда на чл. 20 на
Регламент (ЕО) № 1080/2006. Редовните доклади
са съпроводени от сертификация на разходите, подписана съответно от сертифициращите
органи на водещите партньори и партньорите
по проекта, определени според националната
система за контрол в съответствие с член 16 на
Регламент (ЕО) № 1080/2006. При подозрение
за нередности УО (чрез КЗ) или СО информира
компетентната администрация, включена в списъка в раздел § 9 по-долу, съгласно Описанието
на системата за управление и контрол.
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3. Всяка година при подаване на годишния
доклад за изпълнението Европейската комисия
и УО правят преглед на напредъка по изпълнението на Оперативната програма. След този
преглед Европейската комисия може да отправи
коментари към УО, който на свой ред информира
КН. Управляващият орган след получаването
на съгласие от КН информира Европейската
комисия за действията, предприети в отговор
на коментарите.
4. Държавите членки и държавите партньорки,
УО, КЗ, СО и ОО си помагат и се информират взаимно с цел спазване на съответните им
задължения за отчет и докладване.
§ 6
Договор за отпускане на безвъзмездна помощ от
ЕФРР и плащане в полза на водещия партньор
1. Членовете на КН ще бъдат накратко запознати с резултатите от предприетите проверки от
УО (чрез КЗ) по отношение на административните, финансовите и техническите възможности
на водещите партньори и партньори по проекти.
Информацията се предоставя на членовете на
КН заедно с документите за одобряване на
проекта от КН. Членовете на КН потвърждават
или отправят възражения по заключенията от
проверките, направени от УО, при заседания
на КН преди одобряване на проектите от КН.
Ако не бъдат отправени възражения, държавите членки и партньорки няма да подлагат
на съмнение проверките, извършени от УО, и
приемат да понесат финансовата отговорност за
бенефициенти, намиращи се в техните територии,
които са се оказали неспособни да управляват
средства от ЕФРР.
2. Управляващият орган има правото да
откаже на водещ партньор и партньор по
проект от тези държави, за които ОО е издал
квалифицирано становище във връзка с тяхното
описание на националната система за контрол,
създадена в съответствие с член 16 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006, като това продължава, докато
не бъдат отменени резервите, изразени от ОО.
3. След решението на КН УО (чрез КЗ)
изготвя договор за отпускане на безвъзмездна
помощ. Управляващият орган използва стандартния формуляр за договор за отпускане
на безвъзмездна помощ, който е одобрен от
КН и съдържа допълнителни подробности във
връзка с отговорностите и задълженията на
водещия партньор. Договорът за отпускане
на безвъзмездна помощ се подписва от УО и
водещия партньор. Договорът за отпускане на
безвъзмездна помощ включва пълния списък
на партньорите по проекта и отпуснатите им
съответно финансови средства, както и посочване
на органа за финансов контрол за всеки водещ
партньор и партньор по проекта.
4. В случай че поканата за предложения е
отворена за партньори, регистрирани по частното право, КЗ при оценяване на допустимостта
на заявлението за кандидатстване изисква от
държавите членки и държавите партньорки
да удостоверят, че всеки партньор по проект,
регистриран по частното право, отговаря на
всички установени правни изисквания. Освен
това държавите членки и държавите партньорки удостоверяват, че са спазени условията за
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платежоспособност за правилно изпълнение
на проекта. Управляващият орган си запазва
правото да поиска от всеки партньор по проект,
регистриран по частното право, да предостави
банкова гаранция, еквивалентна на сумата на
отпуснатата безвъзмездна помощ.
5. Управляващият орган гарантира, че с договорите за отпускане на безвъзмездна помощ
надлежно са информирани водещите партньори
за задълженията им:
(а) Да приемат да бъдат контролирани от
съответните органи (КЗ, УО, национални органи, СО, ОО, национални
органи на държави членки и държави
партньорки, службите на Европейската
комисия и Европейска сметна палата),
да осигуряват достъп до работните
помещения, да предоставят и дават
достъп до цялата информация и подкрепящи документи, необходими за
одитната пътека съгласно член 90 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006 и член
15 от Регламент (ЕО) 1828/2006.
(б) Да спазват правилата за възлагане на
обществени поръчки, информация и
публичност, защита на околната среда
и равните възможности.
(в) Да съхраняват цялата информация и
разходооправдателни документи, отнасящи се до операцията, най-малко до
2020 г. (т.е. за период три години след
приключване на програмата). Независимо от това националните правила
може да изискват дори по-дълъг период
за съхраняване на архива.
6. Управляващият орган ще се увери, че на
водещите партньори е известно, че тези задължения трябва да бъдат изпълнявани от всички
партньори по проекта и че необходимите разпоредби са включени в техните споразумения
за партньорство.
7. Комитетът за наблюдение може да поиска
от УО да упражни правото си за прекратяване
на договора за отпускане на безвъзмездна помощ, ако проектът не отговаря на очакваните
резултати и срокове. Управляващият орган си
запазва правото да прекрати договора за отпускане на безвъзмездна помощ без одобрение
от КН в случай, че водещият партньор наруши разпоредбите на договора за отпускане на
безвъзмездна помощ. В този случай незабавно
се информират държавите членки и държавите
партньорки.
8. Исканията за плащане, подадени от крайните бенефициенти, трябва да са подкрепени от
съответните доклади за напредъка и финансови
отчети. Веднага щом водещият партньор по
даден проект подпише договор за отпускане
на безвъзмездна помощ, може да се подаде
такова искане за плащане за възстановяване
на разходите за подготовка на предложението в
рамките на лимитите, определени в Наръчника
за програмата.
9. Възстановяването на разходите за подготовката се приема до 5 % от общата стойност
на проекта, посочена в договора за отпускане на
безвъзмездна помощ. Приемат се само разходи
за подготовка, направени след предварителното
обявяване на поканата за предложения и които
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са пряко свързани с подготовката на одобреното предложение. Последващи искания за
плащане се подават до КЗ на всеки 6 месеца
според одобрения график, описан подробно в
договора за отпускане на безвъзмездна помощ.
Редовните доклади трябва да са съпроводени
от сертификация на разходите, подписана от
определените контрольори за първо ниво на
контрол на водещия партньор и партньорите
по проекта.
10. Управляващият орган (чрез КЗ) оценява
докладите за напредъка и следи за правилното
изпълнение на одобрените операции според
процедурата, определена в Описанието на системата за управление и контрол. Плащането на
водещия партньор по проекта се извършва от
СО след одобряване на доклада от УО (чрез КЗ).
11. Управляващият орган (чрез КЗ) взема решения относно промените при условие, че целта
и другите основни характеристики на проекта
не са променени. Освен това взема решения
и относно промени, които нямат последствия
за допустимостта или резултатите на проекта.
По-конкретно УО (чрез КЗ) взема решения по:
– допълнителни несъществени условия към
одобрените операции в случай, че по време на
преговорите с водещия партньор бъдат открити
допълнителни грешки, пропуски или искания
за разяснение;
– преразпределението на бюджета с до 20 %
от общите разходи, посочени в договора за
отпускане на безвъзмездна помощ;
– промени в дейностите, които не променят
целта на операцията;
– удължаване на срока на проекта, което
обаче не излиза от крайните срокове на прог
рамата;
– удължаване на датата, до която водещият
партньор трябва да представи доклади за напредъка.
Комитетът за наблюдение взема решения във
всички останали случаи и бива информиран за
решенията, взети от УО.
12. Без да се нарушава списъкът с недопустими
разходи в член 7 на Регламент (ЕО) № 1080/2006,
правилата от член 49 до 53 на Регламент (ЕО)
№ 1828/2006 се прилагат съобразно член 13 на
Регламент (ЕО) № 1080/2006 спрямо определяне
на допустимостта на разходите по операцията,
избрана за част от ОП ЕСПОН 2013.
13. При подозрение за нередности или УО,
или КЗ, или СО информира компетентната
администрация, включена в списъка в приложение III съгласно Описанието на системата
за управление и контрол.
14. Техническата помощ, включена в Приоритет 5 и други разходи, направени от УО
за изпълнението на действия по Приоритети
1 – 4 съгласно разпоредбите на договорите за
предоставяне на услуги, се възстановява от СО
при подаване на сертифицирано искане съгласно Описанието на системата за управление и
контрол.
15. Съгласно член 80 на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 СО осигурява и гарантира, че
водещият партньор получава плащанията от
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одобрения принос от ЕФРР и националното
съфинансиране навреме и в пълен размер. Не
се допуска намаляване на средствата, задържане или други специфични удръжки, които биха
намалили сумата на плащането, с изключение
на нередности и/или подозрение за нередности,
установени от УО (чрез КЗ) и/или СО. В случай
на установяване на системна грешка УО и СО
имат право временно да задържат плащанията за конкретен бенефициент или за всички
бенефициенти в една държава членка и/или
държава партньорка, ако системната грешка се
окаже следствие от неправилно функциониране
на системата за контрол на съответната държава
членка и/или държава партньорка. Задържаните
плащания се изплащат веднага щом УО и СО
получат достатъчни доказателства, че е било
намерено решение за установената системна (и)
грешка(и).
16. В съответствие с член 79 на Регламент
(ЕО) № 1083/2006 кумулативната сума от
префинансирането и извършените междинни
плащания не превишава 95 % от приноса от
ЕФРР към ОП ЕСПОН 2013. Държавите членки се споразумяват с УО и СО за спазване на
следната процедура. При условие че разходите
са сертифицирани, плащанията към водещите
партньори се гарантират до сума, равна на 95 %
от одобрените за проекта средства от ЕФРР и
100 % от националното съфинансиране. Плащането на останалите средства от ЕФРР на
водещия партньор зависи от наличността на тези
средства (вж. следващия раздел 17). Ако няма
достатъчно средства за изплащане на 100 % от
сумата на водещия партньор, окончателното
салдо по финансирането се плаща едва когато
програмата достигне реалното си приключване,
както е описано в член 89 от Регламент (ЕО)
№ 1083/2006, и когато Европейската комисия
трансферира окончателното плащане на СО.
17. Имайки предвид, че процентите съфинансиране по приоритетите на Програма ЕСПОН
2013 за проектите не са равни на средния процент съфинансиране на програмата като цяло,
и имайки предвид, че Европейската комисия
винаги възстановява на УО само средния процент съфинансиране по Оперативната програма, бюджетното състояние по отношение на
ликвидността на бюджета за ЕСПОН може да
варира според сумите, които СО изисква от
Европейската комисия по различните приоритети. В тази връзка УО гарантира плащанията
единствено дотолкова, доколкото позволява
бюджетното състояние. При възникване на проблем УО своевременно информира държавите
членки и държавите партньорки, за да намерят
съвместно решение.
18. Всички суми, посочени в договора за отпускане на безвъзмездна помощ, са изразени в
евро (EUR). Средствата се изплащат в евро по
банковата сметка на водещия партньор, както
е посочена в заявлението за кандидатстване
за проекта. Рискът от промяна на обменните
курсове се поема от водещия партньор.
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§ 7
Сигурност и гаранции, нередности и отговор
ности
1. В съответствие с член 17 на Регламент (ЕО)
№ 1080/2006 държавите членки/партньорки носят
отговорност във връзка с ползването на финансиране от ЕФРР за програмата, както следва:
(а) Всяка държава членка/партньорка
поема евентуалните неблагоприятни
финансови последици от нередности,
допуснати от партньори, чието местонахождение се намира (и които са
регистрирани в случая когато партньор по проекта е субект на частното
право) на националната є територия,
съгласно член 17 от Регламент (ЕО)
№ 1080/2006.
(б) В случай на системна нередност, която
води до корекции с единна ставка на
ниво „Програма“, държавите членки/
партньорки съвместно поемат финансовите последствия, като всяка държава
членка/партньорка носи отговорност
пропорционално с приноса на ЕФРР
към съответните участващи национални
партньори по проекта.
(в) В случай на системни нередности,
водещи до корекции с единна ставка
на национално ниво, засегнатата държава членка/ партньорка понася сама
финансовите последствия.
(г) За техническа помощ и разходи, направени от УО в рамките на изпълнението
на дейности по приоритетите 1 – 4 по
договори за предоставяне на услуги,
финансовата отговорност се носи от
УО за административни нередности, а
във всички други случаи – съвместно
от държавите членки и държавите партньорки, пропорционално на финансовия
им принос към ОП ЕСПОН 2013.
2. Тъй като държавите членки носят общата
отговорност за подкрепата от ЕФРР, дадена на
партньори, чието местоположение е на тяхна
територия, те полагат усилия да възстановят
всички суми, загубени в резултат на нередност
или небрежност, допуснати от бенефициент,
намиращ се на тяхна територия. Когато е
уместно, държавите членки могат освен това да
начисляват лихва върху закъснелите плащания.
3. В съответствие с член 28 на Регламент
(ЕО) № 1828/2006 всяка държава членка и
държава партньорка, на чиято територия се
намира местонахождението на бенефициента,
носи отговорност за докладване на установени
нередности в съответствие с членове 28, 29,
31 и 36 на Регламент (ЕО) № 1828/2006 пред
Европейската комисия и едновременно с това
пред УО, СО и ОО, както и за докладване на
процедури, инициирани във връзка с всички
по-рано съобщени нередности, както и за важни
промени, произтекли от тях, съгласно членове 30 и 31 на Регламент (ЕО) № 1828/2006.
Държавите членки и държавите партньорки
освен това се ангажират сами своевременно да
съобщават на УО, СО и ОО всяка информация
за открити нередности, отнасящи се до суми,
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по-малки от EUR 10 000 от финансирането на
Общността, както се предвижда в член 10 на
Регламент (ЕО) № 2035/2005.
4. Ако СО, УО или КЗ бъдат уведомени за
нередности, те незабавно информират отговорната държава членка и/или държава партньорка.
§ 8
Финансов контрол на бенефициентите съглас
но член 13 на Регламент (ЕО) № 1828/2006
(„първо ниво на контрол“)
1. В съответствие с член 16 на Регламент
(ЕО) № 1080/2006 всяка държава членка и държава партньорка определят контрольори, които
отговарят за верифициране на законността и
редовността на разходите, декларирани от всеки
бенефициент, участващ в операцията. Всяка държава членка и държава партньорка гарантира,
че разходите се заверяват от контрольорите в
срок до два месеца, така че водещият партньор
да може да подаде доклад за напредъка пред КЗ
в срок до 4 месеца след края на всеки отчетен
период, а УО (чрез КЗ) да може редовно да
декларира разходите пред Европейската комисия.
2. Както е посочено в § 2, раздел 5 от това
споразумение, всяка държава членка и държава
партньорка е задължена да предостави на УО
преди откриване на първата покана за набиране на проектни предложения и във всеки
случай в срок до 9 месеца след одобряването
на ОП ЕСПОН 2013 от Европейската комисия
описание на създадената система за контрол,
списък на отговорните национални органи и,
ако е приложимо, списък на определените от
държавата контрольори, според формуляра, предоставен от УО. Държавите членки и държавите
партньорки в най-кратки срокове информират
УО за промени във връзка с отговорния орган
и създадената национална система за контрол.
3. Управляващият орган (чрез КЗ) следи дейностите и финансовия напредък на операциите.
За целта се вземат предвид три основни типа
информация:
(а) Използването на средствата от ЕФРР и
националното съфинансиране за целта,
посочена в договора за отпускане на
безвъзмездна помощ, описанието на
проекта, така както са одобрени от
КН, и одобреното заявление за кандидатстване.
(б) Напредъкът по проекта в изпълнение
на операцията съгласно договора за
отпускане на безвъзмездна помощ,
описанието на проекта, одобрени от
КН, и одобреното заявление за кандидатстване.
(в) Сертификацията на разходите на
водещия партньор и партньорите по
проекта в съответствие със създадената
във всяка държава членка и държава
партньорка система съгласно член 16
от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
4. Управляващият орган (чрез КЗ) може да
извършва допълнителни проверки на място на
операциите („проверки на качеството“), чиито
резултати се вземат предвид за наблюдението на операциите. Тези контролни дейности
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могат да се предприемат в сътрудничество с
националния орган, отговорен за системата за
контрол, създадена в съответствие с член 16
от Регламент (ЕО) № 1080/2006. Държавите
членки и държавите партньорки се съгласяват
да приемат препоръки по проектите, които са
в резултат от направени на място проверки, и
да оказват подкрепа на УО, за да се осигури
изпълнението на тези препоръки от партньорите,
намиращи се на тяхна територия.
5. По отношение на техническата помощ и
разходите на УО той гарантира, че разходите
са сертифицирани в съответствие със системата
за контрол, създадена от Люксембург по силата
на член 16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006.
6. Управляващият орган и КЗ присъстват
на годишния преглед на програмата, провеждан от Европейската комисия според член 68
от Регламент (ЕО) № 1083/2006. В случай че
Европейската комисия отправи коментари
или препоръки за корекции в системите за
наблюдение и управление в съответствие с дял
VI и член 60 от Регламент (ЕО) № 1083/2006,
тези корекции трябва предварително да бъдат
одобрени от КН, преди да бъдат приложени от
УО (чрез КЗ).
§ 9
Одитиране на бенефициентите („второ ниво
на контрол“)
1. В съответствие с член 14 от Регламент
(ЕО) № 1080/2006 при стартирането на програмата се създава Група от одитори (оттук
нататък наричана ГО), която подпомага ОО
при изпълнение на задълженията, посочени в
член 62 от Регламент (ЕО) № 1083/2006. Групата от одитори се председателства от ОО и се
състои максимум от по двама представители (в
изключителни случаи до три) от всяка държава
членка и държава партньорка, които участват в
ОП ЕСПОН 2013. На първото си заседание ГО
самостоятелно приема свои Правила за работа.
2. Представителите на ГО имат право да
участват при вземането на решения в ГО от
името на своите ДЧ/ДП и ще бъдат независими
от членовете на Комитета за наблюдение, от
контрольорите, назначени в съответствие с член
16 от Регламент (ЕО) № 1080/2006, и от всички
проектни дейности и финансиране по ЕСПОН
2013. Всяка държава членка и държава партньорка информира УО за своите представители
в ГО до три месеца след вземането на решение
за одобряване на ОП ЕСПОН 2013 с помощта на
формуляр, разработен от УО. Информацията за
контакти на съответните представители на ГО се
включват в приложение III (Национален орган
и лице за контакт, отговорни за второ ниво на
контрол). Информацията за представителността в ГО освен това се включва в Описанието
на системата за управление и контрол според
Регламент (ЕО) № 1828/2006, приложение XII.
3. Групата от одитори оказва подкрепа на ОО
при изпълнение на неговите задачи, посочени подробно в член 62 на Регламент (ЕО) № 1083/2006,
и в съответствие с разпоредбите на членове 16,
17 и 18 от Регламент (ЕО) № 1828/2006.
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4. За изпълнение на одитната стратегия може
да бъде сключен договор с външен одитор, за
чиито услуги да се заплати от бюджета за техническа помощ. Все пак бюджетът за техническа
помощ не покрива разходи за допълнителни
одити:
(а) Които са резултат от увеличения размер
на извадката в сравнение със ситуацията
през първата година на одит поради
незадоволителни резултати от одита.
(б) Изискани допълнително от държава
членка и/или държава партньорка.
Допълнителните разходи за одит по точка
„a“ се споделят от държавите членки, където
са открити нередности, пропорционално на
важността на окончателно решените финансови
корекции. Колкото по-високо е качеството на
системата за контрол, създадена според член 16 от
Регламент (ЕО) № 1083/2006, толкова по-малки
са рисковете от възникване на допълнителни
разходи за одит, определени в точка „a“.
Допълнителните разходи за одит по точка „б“
се покриват от държавата членка и/или държава
партньорка, които са ги изискали.
5. Одитният орган докладва за резултатите от
проверки и инспекции (и последващи действия,
ако е нужно) пред УО, КН и СО. За целите на
координацията КН ще бъде информиран от УО.
§ 10
Намаляване на плащанията за бенефициентите
и възстановяване на суми
1. За прилагането на членове от 98 до
102 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 относно
финансовите корекции всяка размяна на кореспонденция между Европейската комисия и
държавата членка ще се изпраща също с копие
до УО, КЗ и СО.
2. В случай на установяване на нередности например от Европейската сметна палата
или от Европейската комисия, което води до
обявяването на разходи за недопустими и до
нетна корекция, която е предмет на решение на
Европейската комисия въз основа на членове
от 98 до 102 от Регламент (ЕО) № 1083/2006,
неблагоприятните финансови последици за
държавите членки са определени в § 7 на това
споразумение.
§ 11
Заключителни разпоредби
1. Цялата комуникация между държавите
членки, държавите партньорки, УО, СО, ОО и
КЗ и всички органи, посочени в ОП ЕСПОН 2013
и в това споразумение, както и цялата комуникация, необходима за управление и изпълнение
на програмата, ще бъде на английски език.
2. Споразумението се управлява съгласно
законите на Великото херцогство Люксембург.
3. Ако някоя от разпоредбите на това споразумение се окаже или стане напълно или
частично невалидна, това не засяга валидността
на останалите разпоредби. Страните по това
споразумение се задължават да предприемат
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всички необходими стъпки и действия, за да
заменят невалидната разпоредба с валидна такава, която е най-близка до целта на невалидната
разпоредба.
4. Сътрудничеството между членовете на КН,
УО, СО, ОО и националните органи във всяка
държава членка, установени в приложения I,
II и III към това споразумение, представлява
условие sine qua non (задължително условие) за
осигуряване на цялостното управление, финансов
контрол и одит на всички страни (субекти), съфинансирани от ЕФРР и националните фондове.
За промени на имената на отговорните лица,
посочени в приложения I, II и III, следва да бъде
уведомяван само УО. Промени на институцията,
определена в приложения I, II и III, са въпрос
на двустранна размяна на писма между УО и
съответната държава.
5. В случай на спорове, възникнали поради
или във връзка с това споразумение, съответните страни се задължават да се опитат първо
да разрешат спора по приятелски начин.
6. В случай че страните не успеят да достигнат до решение по приятелски начин, всички
спорове, произтичащи от или във връзка с това
споразумение, се уреждат от компетентната
юрисдикция на Великото херцогство Люксембург.
7. Това споразумение се подписва от представители на правителствата на всички държави
членки и държави партньорки, участващи в ОП
ЕСПОН 2013. То ще бъде в сила за срока на
изпълнение на ОП до официалното є закриване
от Европейската комисия, започвайки с допустимостта на разходите от ЕФРР според чл. 56(1)
на Регламент (ЕО) № 1083/2006.
8. Споразумението може да се изменя единствено в писмен вид в съгласие с държавите
членки и държавите партньорки.
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Национален орган и лице за контакт, отго
ворни за представителството в Комитета за
наблюдение
Национален орган
Институция – Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие“,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
Адрес: ул. Кирил и Методий 17 – 19,
1202 София,
България.
Лице за контакт
Г-жа Снежина Петрова,
заместник главен директор,
Институция – Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
София,
България,
тeл.: +359 2 9405 411,
е-поща: SPetrova@mrrb.government.bg.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Органи, отговорни за системата за контрол,
създадена от всяка държава членка и държава
партньорка
Централен оторизиращ орган,
отговорен за установяването на къса листа от
избрани контрольори (физически лица):
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
1202 София,
България,
Г-н Росен Плевнелиев – министър.
Лице за контакт
Г-жа Райна Попова,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
1202 София,
България
телефон: +359 2 94 05 696,
факс: +359 2 94 05 694
е-поща: rpopova@mrrb.government.bg.

Орган, съподписващ листа за проверка с
критерии за оторизиране на контрольори на
първо ниво съгласно анекс 4 от Насоките по
програма ЕСПОН 2013 и Контактно звено за
първо ниво на финансов контрол
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие“,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
1202 София,
България.
Лице за контакт
Г-жа Боянка Пайталова,
Главен директор на ГД „Програмиране на регионалното развитие“,
Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19,
1202 София,
България,
тел.: +359 2 94 05 498,
факс : +359 2 94 05 405,
е-поща: bchavdarova@mrrb.government.bg.

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Национален орган и лице за контакт, отговорни
за второ ниво на контрол
Национален орган
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“,
ул. Леге 2,
1040 София,
България,
тел: +359 2 9859 5200,
факс: +359 9859 5202.
Лице за контакт
Г-жа Добринка Михайлова,
Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция
„Одит на средствата от Европейския съюз“,
тел.: +359 2 9859 5200,
факс: +359 2 9859 5202,
е-поща: D.Y.Mihaylova@minfin.bg.
11777
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НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
МЕМОРАНДУМ
ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

между Националната агенция за приходите на
Република България и Главното национално
данъчно управление на Монголия
(Одобрен с Решение № 296 от 24 април 2009 г.
на Министерския съвет. В сила от 23 септември 2009 г.)
Националната агенция за приходите на
Република България и Главното национално
данъчно управление на Монголия, наричани
по-нататък „страните“,
желаейки да насърчат обмена на информация и сътрудничеството между страните в
областта на данъчното облагане и социалното
осигуряване,
бидейки убедени в необходимостта допълнително да се развиват и укрепват взаимните
интереси,
решиха, че съществуват сериозни основания
за насърчаване на сътрудничеството между
страните
и се договориха за следното:
Член 1
Страните ще си помагат взаимно чрез:
a) обмен на опит в областта на данъчното
облагане и събиране на задължителните осигурителни вноски, включително на закони,
наредби, ръководства и учебни материали
относно методологии и техники, анализи и др.;
б) организиране на съвместни програми,
семинари и учебни посещения, утвърдени от
ръководителите на двете ведомства.
Член 2
Националната агенция за приходите на
Република България е готова предимно чрез
участие в проекти, финансирани от външни
организации, да оказва на Главното национално данъчно управление на Монголия консултантска помощ във връзка с реформирането
на системата за данъчно облагане и социално
осигуряване в Монголия.
Член 3
Всяка страна поема своите разходи по дейностите, които се осъществяват в съответствие с
този меморандум. За тези от разходите, които са
извън обичайните, страните ще се стремят към
осигуряване на форми за външно финансиране.
Член 4
1. Взаимният обмен на информация между
страните по меморандума се осъществява при
спазване на законовите разпоредби в съответните държави.
2. Сътрудничеството между страните се
осъществява при условията на взаимност.
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Член 5
Този меморандум влиза в сила след подписването му от двете страни и е валиден за
срок 5 години. Той може да бъде подновен за
последващи периоди след оценка и взаимно
споразумение между страните.
Член 6
1. Този меморандум може да бъде изменен
със съгласието на двете страни.
2. Всяка една от страните може да прекрати
този меморандум, като изпрати шест месеца
преди това писмено уведомление до другата
страна. Независимо от това, прекратяването на
меморандума няма да повлияе върху развитието
и приключването на свързаните със сътрудничество действия, които са формализирани,
докато меморандумът е бил в сила.
Член 7
Кореспонденцията между страните по меморандума се извършва на английски език.
Член 8
Подписан в ЦУ на НАП, София, на 23 септември 2009 г. в два оригинални екземпляра
на английски език, като и двата текста са
действителни.
За Националната
агенция за приходите
на Република
България:
Красимир Стефанов,
изпълнителен
директор
11759

За Главното
национално данъчно
управление на
Монголия:
Церендаш Оюунбаатар,
главен директор

КОМИСИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ
НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО
ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност (обн., ДВ,
бр. 43 от 2008 г.; изм., бр. 47 от 2008 г.)
§ 1. В глава трета „Структура и функции на
администрацията“ се правят следните изменения
и допълнения:
1. Раздел IV „Отдел „Правен“ се изменя така:
„Раздел IV
Дирекция „Правна“
Чл. 20в. Дирекция „Правна“ е на пряко
подчинение на председателя на КУИППД и
осигурява юридическото обслужване на комисията, като осъществява следните функции:
1. правно-нормативно обслужване и осъществяване на процесуално представителство
на юридическото лице КУИППД;
2. подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя на комисията;
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3. отговаря за законосъобразността на
вътрешноадминистративните актове и предлага
мерки за предотвратяване на нарушения;
4. установява имущество със значителна
стойност в чужбина, придобито от престъпна
дейност, извършена на територията на Репуб
лика България;
5. установява имущество със значителна
стойност, придобито от престъпна дейност, извършена в чужбина, която не попада под наказателната юрисдикция на Република България;
6. установява имущество, придобито от
престъпна дейност, когато то се намира на
територията на Република България и е отправено искане от компетентните органи на
друга държава, когато това е предвидено в
международен договор, по който Република
България е страна;
7. организира взаимодействието на комисията със съответните служби на други държави;
8. организира и осъществява сътрудничеството на комисията с международни организации;
9. събира, обработва, анализира и предоставя
информация за двустранното и многостранното
сътрудничество на комисията;
10. съвместно с други служби извършва
подготовката, анализа и оценката на международните споразумения от името на комисията
и предлага сключването им;
11. съгласува международната дейност на
комисията с други държавни органи.“
2. Създава се нов раздел IVа:
„Раздел IVа
Звено „Инспекторат“
Чл. 20г. (1) Звено „Инспекторат“ е на пряко
подчинение на председателя на КУИППД и
осъществява контролните му правомощия, като
извършва вътрешен контрол върху дейността на
служителите на Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност.
(2) Звено „Инспекторат“ се състои от ръководител и четирима служители. Ръководителят
и служителите на звеното могат да бъдат само
лица с висше икономическо или юридическо
образование. Със заповед на председателя при
необходимост в звеното могат да вземат участие
и други служители на комисията.
(3) Звено „Инспекторат“ осъществява дейността си в съответствие със задачите и функциите, произтичащи от ЗОПДИППД, Правилника
за устройството и дейността на КУИППД и
други нормативни актове, както и от заповеди
на председателя на комисията.
(4) Дейността на звено „Инспекторат“ е
насочена към всеобхватно, обективно, без
пристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за
тяхното решаване.
(5) Звено „Инспекторат“ извършва проверките си въз основа на писмена заповед на
председателя на комисията. Плановите проверки
се извършват въз основа на утвърден годишен
план от председателя на комисията, който е
задължителен за изпълнение.
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(6) За изпълнение на задачите по осъществяване на вътрешния контрол върху дейността на
служителите на КУИППД звено „Инспекторат“:
1. извършва планови и внезапни проверки на
дейността във функционалните, териториалните
дирекции, структурните звена на комисията
и/или на дейността на отделни служители на
КУИППД;
2. осъществява предварителен и последващ
контрол за спазването на нормативните актове,
регламентиращи дейността на комисията;
3. разработва методики и критерии за извършване на контролната дейност;
4. анализира ефективността на дейността на
служителите на комисията и предлага мерки
за подобряване организацията и ефективността
на работа в КУИППД;
5. констатира извършените нарушения при
проверките, анализира причините и условията
за тях, представя на председателя на комисията констатациите от извършените проверки и
предлага мерки за отстраняване на нарушенията;
6. упражнява контрол върху предприетите
действия за отстраняване нарушения и слабости,
констатирани при проверките;
7. следи за наличие на конфликт на интереси
и на корупционни практики с оглед превенцията, контрола и разкриването им;
8. проверява и анализира информация за
наличие на корупционни явления в КУИППД,
установява случаи на корупционни действия и
прояви на служители от КУИППД и предлага
мерки за отстраняване на предпоставки за
корупционни явления;
9. извършва самостоятелно или съвместно
със служителя по сигурността на информацията на КУИППД и с други държавни органи
информационна и организационна дейност за
противодействие на корупционни явления в
комисията, както и за разкриване на други
форми на неправомерно поведение на служители на КУИППД;
10. изготвя писмени становища и отговори на
постъпили в КУИППД жалби, молби и сигнали
срещу служители на комисията от физически
и юридически лица;
11. осъществява и други дейности и задачи,
произтичащи от нормативни актове или възложени със заповед на председателя на комисията.
Чл. 20д. При изпълнение на задачите, свързани с извършване на конкретно възложена
проверка, служителите на звено „Инспекторат“
имат право:
1. на свободен достъп във функционалните
и териториалните дирекции на КУИППД и до
всички документи и информационни масиви
в тях;
2. да изискват документи, данни, сведения,
справки, други носители на информация и
писмени обяснения за установяване на факти
и обстоятелства от служителите на комисията;
3. при необходимост да провеждат срещи
и разговори със служители на КУИППД и да
обсъждат представени от тях доказателства;
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4. след извършване на проверките да представят на председателя на комисията доклад
за направени констатации.
Чл. 20е. При изпълнение на възложените
задачи служителите на звено „Инспекторат“:
1. носят отговорност за цялостно изпълнение
на проверката, за верността на констатациите
и обосноваването им;
2. изпълняват своите задължения в пълна
самостоятелност, обективност, безпристрастност
и конфиденциалност;
3. съобщават на проверяваните служители
направените констатации вследствие на извършената проверка и правят препоръки до
председателя на КУИППД за отстраняване на
констатираните нередности и за предотвратяването им в бъдеще.
Чл. 20ж. Служителите на КУИППД са
длъжни да осигуряват пълно съдействие на
звено „Инспекторат“ при осъществяване на
правомощията им.
Чл. 20з. Ръководителят на звено „Инспекторат“ ежегодно представя на председателя
на комисията доклад за дейността на звеното.
Чл. 20и. Редът за извършване на проверките се урежда с правила за осъществявания от
звено „Инспекторат“ контрол върху дейността
на администрацията на КУИППД.“
3. В раздел V „Обща администрация“ в чл. 23,
ал. 2 „Отдел „Обща канцелария и деловодство“
се създава т. 7 със следното съдържание:
„т. 7. организира процедури по възлагане на
обществени поръчки.“
4. В раздел VII „Специализирана админист
рация“ чл. 31 се отменя.
§ 2. Приетите изменения и допълнения на
Правилника за устройството и дейността на
КУИППД влизат в сила от 24.IХ.2009 г.
Председател: Ст. Кушлев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 41
от 24 септември 2009 г.

за утвърждаване на медицински стандарт
„Диализно лечение“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицинският стандарт „Диализно
лечение“ съгласно приложението.
(2) Дейността по диализно лечение се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1
и се изпълнява от всички лечебни заведения,
в които се осъществява дейност по диализно
лечение.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
§ 3. Отменя се Наредба № 10 от 2004 г. за
утвърждаване на медицински стандарт „Диа
лизно лечение“ (ДВ, бр. 31 от 2004 г.).
Министър: Б. Нанев
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Приложение
към член единствен, ал. 1
Медицински стандарт „Диализно лечение“
А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
І. Определение
Диализното лечение е продължително лечение на болни, при които една жизненоважна
физиологична система – отделителната, практически не функционира. Прилагат се методи за
интензивно лечение.
Диализното лечение е неразделна част от
лечебната дейност, осъществявана в рамките на
специалност „нефрология“.
С този стандарт се въвеждат изисквания за
качество на диализното лечение, в т.ч. за качество на:
– техническо оборудване;
– медицински изделия и лекарствени продукти;
– квалификация на персонала.
Качеството на диализното лечение се удостоверява със степента на изпълнение на заложените
клинични цели и изисквания.
ІІ. Извънбъбречни методи за очистване на
кръвта, прилагани в диализните структури
1. Хемодиализа.
2. Хемофилтрация: артерио-венозна и веновенозна.
3. Хемодиафилтрация.
4. Терапевтична афереза.
5. Хемосорбция.
6. Апаратна перитонеална диализа.
7. Продължителна амбулаторна перитонеална
диализа.
8. Комбинации между различни методи на
извънбъбречно очистване на кръвта.
III. Лечебни заведения, в които може да се
осъществява диализна дейност
1. Лечебни заведения за болнична помощ
с разкрита диализна структура (клиника или
отделение).
2. Диализни центрове.
3. Диализната структура по смисъла на този
стандарт е медицинска структура в рамките на
лечебно заведение за болнична помощ (диализна
клиника или отделение) и диализният център.
Б. ДИАЛИЗНА СТРУКТУРА
І. Дейности, осъществявани в диализните
структури
1. Лечение на болни с хронична (ХБН) и остра
бъбречна недостатъчност (ОБН) чрез извънбъб
речни методи за очистване на кръвта.
2. Лечение на усложненията на ХБН при
болни на диализно лечение.
3. Лечение на болни с напреднала ХБН и
подготовката им за диализно лечение.
4. Подготовка на подходящите болни за бъб
речна трансплантация.
5. Приложение на извънбъбречни методи за
очистване на кръвта при спешни състояния и
остри интоксикации.
ІІ. Обем на лечебната дейност в диализните
структури на Република България
1. Диализна клиника или отделение на университетска или национална болница извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
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в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа и други извънбъбречни
методи за очистване на кръвта;
г) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
д) лечение на болни с ОБН, лекувани в други
структури на болницата;
е) приложение на извънбъбречни методи за
очистване на кръвта при спешни състояния и
остри интоксикации;
ж) приложение и на други методи на извънбъбречно очистване на кръвта;
з) диализно лечение на болни и от други
болници в страната;
и) научноизследователска и преподавателска
дейност.
Университетската или националната болница
може да сключва договори с всички лечебни заведения, които осъществяват диализно лечение
в страната, за консултативна помощ и лечение
на техни болни с усложнения на ХБН или на
диализното лечение.
2. Диализно отделение от областна болница
извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа;
г) други извънбъбречни методи за очистване
на кръвта;
д) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
е) лечение на болни с ОБН, лекувани в други
структури на болницата;
ж) приложение на извънбъбречни методи за
очистване на кръвта при спешни състояния и
остри интоксикации.
3. Диализно отделение от районна болница
извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа и други извънбъбречни
методи за очистване на кръвта;
г) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение;
д) лечение на болни с ОБН, лекувани в други
структури на болницата.
4. Диализен център извършва:
а) наблюдение и лечение на болни в преддиализния стадий на ХБН;
б) подготовка на болни с напреднала ХБН
за диализно лечение;
в) лечение на болни с ХБН с хемодиализа,
перитонеална диализа;
г) други извънбъбречни методи за очистване
на кръвта;
д) лечение на усложненията на ХБН и диализното лечение.
За дейностите, които не извършва (съдов
достъп, ползване на лаборатория, дейности по
образна диагностика и други), диализният център
или лечебното заведение, в което се намира диализната структура, сключва договор с областна,
междуобластна, университетска или национална
болница, извършваща тези дейности.
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Оценка на диализното лечение се прави според
обема на извършената дейност и постигнатите
показатели за качество съгласно т. V от таблица № 3. Различен е обемът на дейността при
пациенти в стабилно и в критично състояние.
Критични състояния са тези при полиморбидни
болни с полиорганна недостатъчност, пациенти в
напреднала възраст с придружаващи заболявания,
коматозни състояния, тежко протичащи клинични форми на ОБН, остри отравяния, усложнена и
декомпенсирана ХБН, малки деца. Хемодиализи
и хемосорбции, които се провеждат по витални
индикации, налагат извършване на по-голям
обем дейност. Тя включва спешна консултация,
провеждане на лабораторни и рентгенови изследвания, осъществяване на временен съдов
достъп, проследяване на виталните показатели
по време на диализа, при необходимост – кардиомониториране, проследяване на сатурацията,
кислородолечение, осигуряване на индивидуален
сестрински пост.
Интензивните грижи за такива пациенти
изискват допълнителна квалификация, опит и
отговорност. Състоянието, проследено в динамика, проведените изследвания, приложените
лекарствени продукти, диализната прескрибция и
резултатът от лечението се описват в диализния
протокол съгласно таблица № 1. Хемодиализи
и хемосорбции, провеждани при пациенти в
критично състояние, се оценяват с коефициент
за тежест 1,5. Броят на диализите на пациенти в
критично състояние се отчитат отделно. Оценката
се извършва от ръководителя на лечебното заведение след доклад от началника на диализната
структура, който се представя ежемесечно в срок
до 5-о число на следващия месец.
ІІІ. Изисквания към персонала на диализната
структура
1. Изисквания към числеността:
а) един лекар на 2000 диализи годишно;
б) една медицинска сестра на 700 диализи
годишно;
в) един технолог минимум на 6 диализни поста.
2. Изисквания към професионалната квалификация: персоналът на диализната структура
трябва да има теоретични познания, практически
опит и умения в областта на диализното лечение:
а) обучението на лекари по диализно лечение
е неразделна част от обучението за придобиване
на специалност „нефрология“;
б) преди започване на работа медицинските
сестри трябва да преминат най-малко седмично
обучение в структурата, в която ще работят; медицинските сестри трябва да преминат курс по
диализно лечение до края на третата година от
началото на работата им в диализната структура;
това обучение се провежда в лечебно заведение,
което е акредитирано за обучение на студенти
и специализанти;
в) началник на диализна клиника или отделение трябва да бъде лекар, отговарящ на изискването за специалност „нефрология“, съгласно
чл. 68, ал. 2 и 3 ЗЛЗ;
г) управител (изпълнителен директор) на
диализен център може да бъде правоспособен
лекар с призната специалност и с най-малко
две години трудов стаж в диализна структура.
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ІV. Организация на дейността в диализната
структура и взаимодействие с болницата
1. Диализната структура (клиника или отделение) работи съвместно с другите структури на
болницата – отделения, клиники, лаборатории,
аптека, образна диагностика, диагностично консултативен блок.
2. В правилника за взаимодействие и координация между структурите трябва да са описани
взаимоотношенията с останалите структури на
болницата и да са дефинирани дейностите, които
извършва: нефрологични консултации, консервативно лечение на бъбречна недостатъчност,
извънбъбречно очистване на кръвта при пациенти с остра, хронична бъбречна недостатъчност,
отравяния и други спешни състояния.
3. Диализният център трябва бъде организиран
според Правилника за устройството и дейността
на диализните центрове.
V. Контрол на дейността
Началникът на диализната структура създава,
внедрява и поддържа система по качеството,
отговаряща на изискванията на този стандарт,
съобразно сферата на дейностите, които то
извършва, подкрепено със съответната документация.
Началникът и старшата медицинска сестра
осъществяват системен вътрешен контрол на
качеството на работа.
Анализират се отчетите по следните показатели:
а) използваемост на диализните постове;
б) качество на лечение (URR, Kt/V, корек
ция на анемия, артериално налягане, водноелектролитно, алкално-киселинно състояние,
хранителен статус);
в) преживаемост;
г) смъртност;
д) брой хоспитализации по повод усложнения
на пациент за една година;
е) временен съдов достъп – брой и вид катетеризации;
ж) усложнения на съдовия достъп при пациент за година;
з) усложнения на перитонеалния достъп на
пациент за година;
и) честота на перитонит при пациенти, провеждащи перитонеална диализа;
й) вътреболнични инфекции, инфекции на
съдовия достъп и перитонеалния катетър, стафилококово носителство, хепатит Б и С сред
болни и персонал;
к) участие в системата на продължителна
медицинска квалификация;
л) лекарски и сестрински колегиуми – планове
и изпълнение;
м) научна продукция за диализни структури
от университетски и национални болници.
Външната оценка се осъществява от Акредитационния съвет на МЗ.
VІ. Документиране
Документацията трябва да отговаря на нормативно установените изисквания за водене на
медицинска документация.
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1. Основен документ за диализната дейност
е диализен протокол (таблица № 1). Попълва се
при всяка проведена хемодиализа и се съхранява
в продължение на една година.
2. Дейността на диализната структура се отчита в ежемесечни, тримесечни и годишни отчети:
а) ежемесечни отчети: включват броя проведени диализи; представят се в РЦЗ; служат
за анализиране на нуждите от субсидиране на
диализните структури според извършената от
тях дейност;
б) тримесечни отчети (таблица № 2): изпращат
се в МЗ след изтичане на периода в сроковете
съгласно наредбата по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона
за здравето; служат за анализиране на нуждите
от разпределение и доставка на лекарствени
продукти и медицински изделия през следващото
тримесечие;
в) годишни отчети (таблица № 3): изпращат
се в МЗ и на националния консултант по диализа до края на януари следващата година;
служат за определяне тенденциите в развитието
на бъбречнозаместващото лечение, плануване
количествата на лекарствени продукти и медицински изделия за следващата година, анализ
на качеството на лечение.
VІІ. Изисквания към помещенията и услови
ята на околната среда
1. Диализната структура е осигурена с помещения и условия на околна среда, които благоприятстват извършването на диализно лечение.
2. Диализната структура разполага със следните помещения:
2.1. Диализни зали:
а) минимална площ на диализен пост 6 кв.м;
б) диализното лечение се извършва на подходящо легло или кресло;
в) диализната зала трябва да е оборудвана с
водопроводна инсталация, изработена от инертен
материал, със сертификат за такава употреба, канал, електрозахранване, възможност за подаване
на кислород до всеки диализен пост; по-високо
качество на диализна дейност се гарантира чрез
наличие в диализната зала на аварийно електрои водно захранване;
г) осветление – от естествен или изкуствен
(например луминесцентно) източник;
д) добра вентилация и топлинен комфорт;
препоръчителна е климатична инсталация;
е) входната врата трябва да бъде достатъчно
широка с оглед преминаването през нея на реанимационно легло;
ж) във всяка диализна зала трябва да има
работен пост за медицинска сестра, от който
да се осъществява непрекъснато наблюдение на
диализните постове;
з) зареден спешен шкаф с животоспасяващи
лекарствени продукти и набор за кардио-пулмонална ресусцитация;
и) стените и подовата настилка трябва да
позволяват лесно почистване и дезинфекция.
2.2. Други помещения:
а) помещение за подготовка на водата за
диализа;
б) манипулационна;
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в) лекарски кабинет;
г) сестринска стая;
д) помещение за хигиенни материали;
е) баня и тоалетна за пациенти и персонал;
ж) подходящо място за разпределение на храна;
з) помещение за обучение на пациенти;
и) съблекалня за болните с помещение за
изчакване до започване на диализа;
й) помещение за техническа поддръжка и
ремонт на диализна апаратура;
к) административна част с кабинети за началника, старшата сестра и шкафове за документи;
л) складови помещения с обем, позволяващ
съхраняване на материали и медицински изделия,
достатъчни за един месец.
3. Да има видимост за осъществяване на контрол върху достъпа на хора до помещенията или
местата, влияещи върху качеството на работа.
4. Помещенията трябва да се поддържат в
изряден вид и хигиена.
5. Да има обособени работни места, като се
вземат мерки за предотвратяване разпространяването на трансмисивни и други вътреболнични
инфекции. Да се съблюдават правилата, изключващи пресичането на чисти и мръсни потоци
и материали.
В. Д И А Л ИЗ А – К Л И Н И Ч Н И Ц Е Л И И
ИЗИСКВАНИЯ
I. Хемодиализна апаратура
1. Осъществяването на качествена дейност
налага диализната структура да има един резервен апарат на всеки 6 диализни поста.
2. Доброто качество на диализната дейност
изключва работа на четирисменен режим.
3. При трисменен режим на работа диализ
ната структура трябва да има по един диализен
апарат за 5 пациенти.
4. При двусменен режим на работа диализната
структура трябва да има по един диализен апарат
за 3,5 пациенти.
5. Диализните апарати трябва да са с обемен
контрол на ултрафилтрацията. По-високо качество се постига, когато апаратите имат възможност
за профилиране на ултрафилтрация, на натрий и
бикарбонат в диализния разтвор и са оборудвани
с антибактериален филтър на диализатния път.
6. Диализната апаратура се монтира и поддържа от правоспособно техническо лице.
7. Диализната апаратура подлежи на подмяна
при над 30 000 отработени часа.
8. Техническата поддръжка на диализната
апаратура се осъществява съобразно изискванията на фирмата производител.
9. Стерилизация на диализната апаратура се
извършва задължително след всяка диализна
смяна, като процедурата се съобразява с изискванията на производителя.
II. Хемодиализни концентрати и вода за
хемодиализа
1. Използват се диализни концентрати, които
имат разрешение за производство, разрешение
за употреба в Република България и сертификат
за качество на всяка партида.
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2. Недопустимо е използването на вода за
диализа, която не е обработена с обратна осмоза.
3. Апаратът за обратна осмоза и водопроводът от него до диализните апарати трябва да са
включени в затворена рециркулираща система
и да се стерилизират според изискванията на
производителя.
4. Допуска се използване на вода за диализа
с електропроводимост до 20 μS. След подмяна
на водоочистващите съоръжения – трябва да
бъде под 10 μS.
5. Изисквания към водата за диализа:
а) микробиологични параметри:
– водата, използвана за приготовление на диализен разтвор, трябва да отговаря на изискванията
на Европейската фармакопея: бактериален брой до
100 CFU/ml (колонии, формиращи единици/мл) и
ендотоксини под 0,25 EU/ml (ендоток синови единици/мл); ултрачистата вода отговаря на следните
критерии: микробна контаминация < 0,1 CFU/
ml и бактериални ендотоксини < 0,03 EU/ml;
– до подмяна на водоочистващите съоръжения
в Република България се допускат изискванията
на A AMI: бактериален брой във водата (до 200
CFU/ml) и ендотоксини под 2,0 EU/ml; микробиологичен контрол се извършва през не повече
от 6 месеца;
б) химически параметри:
Допустими концентрации на субстанции във вода, използвана за приготовление на диализни разтвори според американски стандарт (AAMI) и European Pharmacopoeia
1. pH 5,0 – 7,0
2. Хлор до
0,1 ppm/mg/L*
3. Хлорамин
до 0,10 ppm
4. Хлориди до
50 ppm
5. Нитрати до
2,0 ppm
6. Сулфати до
50 ppm

7. Флуор до 0,2 ppm
8. Натрий до 50 ppm
9. Калий до 2 ppm
10. Калций до 2 ppm
11. Магнезий до
2 ppm
12. Мед до 0,1 ppm

13. Цинк до 0,1 ppm
14. Олово до
0,005 ppm
15. Живак до
0,001 ppm
16. Сребро до
0,005 ppm
17. Алуминий до
0.01 ppm
18. Амоняк до
0,2 ppm

*Единиците ppm и mg/L са еквивалентни.
Химически анализ се прави само при клинични показания.
III. Хемодиализни разтвори
1. Използва се бикарбонатен концентрат за
хемодиализа.
2. За осигуряване на ултрачист диализен
разтвор се поставя антибактериален филтър на
пътя на диализатния разтвор.
IV. Медицински изделия
Необходимо е да имат CE марка и да отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия.
Медицинските изделия за диализа се използват еднократно.
1. Хемодиализни мембрани: хемодиализните
мембрани трябва да притежават висока ефективност и биосъвместимост.
2. Стерилизация на медицинските изследвания
за хемодиализа:
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а) при болни с прояви на алергия към етиленов окис трябва да се използват медицински
изделия, стерилизирани по други начини;
б) за по-високо качество на лечението могат
да се използват медицински изделия, които не
са стерилизирани с етиленов окис.
V. Изисквания за диализно лечение
1. Честота и доза на хемодиализата:
а) хемодиализа се провежда минимум три
пъти седмично; недопустимо е разреждане на
хемодиализите поради липса на диализни места;
б) седмичната продължителност на хемодиализата трябва да бъде минимум 12 часа;
в) изключение от букви „а“ и „б“ се допуска
при GFR над 10 ml/min 1,73 m 2;
г) при 85% от болните след 3 месеца хемодиализно лечение трябва да се постигне URR >
65% или Kt/V > 1,2 за всяка диализна процедура
(при хемодиализа три пъти седмично).
2. Съдов достъп:
а) минимум 50% от пациентите трябва да
започват хемодиализно лечение с функциониращ
траен съдов достъп;
б) минимум 80% от пациентите на хемодиализно лечение над 3 месеца трябва да провеждат
хемодиализа с траен съдов достъп, преимуществено с нативна А – В фистула;
в) пациентите, които вече са на хемодиализно
лечение, не трябва да чакат повече от 2 седмици за нов съдов достъп или реконструкция; в
случаите, когато не може да се осигури съдов
достъп до 2 седмици, пациентът трябва да бъде
насочен към друго лечебно заведение, в което
да се конструира А – В фистула;
г) необходимо е да се осъществява наблюдение
и отчитане функцията на трайния съдов достъп;
д) всички диализни структури са задължени
да събират и обработват данните за инфекция на
централните венозни катетри и съдовите протези.
3. Информирано съгласие за диализно лечение,
спиране на лечение и отказ от лечение:
а) няма медицински противопоказания за
диализно лечение на болни с хронична бъбречна
недостатъчност; има рискови състояния при пациенти с остра бъбречна недостатъчност, остри
екзогенни интоксикации и усложнена хронична
бъбречна недостатъчност, които налагат компетентна преценка на риск и полза за пациента;
б) съгласието за започване на диализно лечение, както и за прилагането на конкретен диализен метод, се дава от пациента след подробно
разяснение от лекуващия екип на рисковете и
ползите от лечението;
в) диализата се извършва след писмено информирано съгласие, което се съхранява към
досието на болния;
г) ако диализата се извършва по спешност при
болен в безсъзнание, информираното съгласие
се дава от близките; ако няма придружител, а
диализата (хемосорбцията) се налага по витални
индикации, решението за провеждането є се
взема от началника на диализната структура или
от дежурния диализен лекар в присъствието на
поне още един лекар (реаниматор, токсиколог);

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

д) отказът на пациента от диализно лечение се
документира с подпис на пациента и лекуващия
лекар или с подпис на свидетел, ако пациентът
откаже да подпише отказа;
е) при отказ и последващо съгласие на пациента диализният екип може да започне диализно
лечение, след като получи неговото писмено
информирано съгласие;
ж) съгласието за спиране на диализното лечение се дава от пациента след подробни разяснения от лекуващия екип на последиците от това
решение; желанието на пациента за спиране на
диализното лечение се дава в писмена форма;
з) при недееспособни пациенти писменото
информирано съгласие за провеждане, за отказ
или за спиране на диализно лечение се дава от
техните законни представители или попечители;
и) отказът на пациента за започване на диализно лечение, както и желанието му за спиране
на диализното лечение не е основание да му бъде
отказано консервативно лечение;
й) диализната структура води статистика за
пациентите, отказали диализно лечение, както и
за тези, дали съгласие за спиране на лечението;
к) задължението на лекаря за информиране
на пациента включва: запознаване с клиничното
му състояние; спецификата на предстоящото
лечение; риска и ползата от необходимите диагностични и лечебни процедури и манипулации.
4. Хемодиализа при деца:
a) хемодиализно лечение на деца се извършва
от лекар с призната специалност „детски болести“ с подходяща за дейността професионална
квалификация;
б) провежда се при наличие на информирано
съгласие, подписано от родител или настойник;
в) показателите за ефективност на лечението,
установени за възрастни, се считат за минимално
изискуеми при лечението на деца.
5. Перитонеална диализа:
5.1. Екипировка и диализни разтвори:
а) диализна структура, предлагаща перитонеална диализа, трябва да има възможност за:
– провеждане на лечение както с постоянна
амбулаторна перитонеална диализа, така и с
други форми на перитонеална диализа;
– прехвърляне на хемодиализа при нужда;
– вк лючване на подходящите пациенти в
листа на чакащите бъбречна трансплантация;
б) използваните медицински изделия и лекарствени продукти е необходимо да са произведени
съгласно изискванията на GMP, да притежават
СЕ марка, да отговарят на изискванията на
нормативната уредба;
в) при част от пациентите по показания следва
да се прилагат специални разтвори, съдържащи
глюкозни полимери, бикарбонатен буфер, аминокиселини;
г) необходимо е да бъде създадена възможност за лечение с автоматизирана перитонеална
диализа при наличие на клинични и социални
индикации.
5.2. Тестуване на функцията на перитонеалната
мембрана и ефективността на перитонеалната
диализа:
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а) перитонеалният еквилибрационен тест
(РЕТ) се провежда през първите 4 – 8 седмици
на лечението при наличие на клинични индикации или при смяна на метода от продължителна
амбулаторна перитонеална диализа (CAPD) на
апаратна перитонеална диализа (APD);
б) общият седмичен креатининов клирънс
(диализа плюс остатъчна бъбречна функция)
трябва да е в следните стойности: над 50 l (седмица) 1,73 m 2 и/или Kt/V за урея за една седмица
трябва да е над 1,7 при измерване 8 седмици
след началото на лечението; горните стойности
се приемат за минимални при пациентите с висока транспортна функция и при тези на APD;
в) двата метода за определяне на ефективността са равностойни;
г) при болни с ниска транспортна функция
е необходимо да се отчита обстоятелството, че
достигането на желания общ седмичен креатининов клирънс е затруднено;
д) изследването за ефективност е необходимо
да се провежда всеки път при наличие на клинични индикации;
е) необходимо е внимателно да се следи вод
ният баланс, специално при болни в анурия;
при невъзможност да се осигури адекватност на
диализата може да се използват разтвори с глюкозни полимери през деня в комбинация с APD.
5.3. Риск от инфекциозни усложнения: честотата на инфекциозните усложнения при перитонеална диализа да не надвишава следните
показатели:
а) честотата на диализния перитонит трябва
да бъде по-малка от 1 епизод на 18 месеца за
пациент;
б) при по-голяма честота се прави клиничен
анализ, като причината се вписва в документацията на пациента;
в) честотата на излекуване при първи епизод
на перитонит трябва да е над 80% (без отстраняване на перитонеалния катетър).
5.4. Показателите за ефективност на лечението,
установени за възрастни, се считат за минимално
изискуеми при лечението на деца.
Всички деца, лекувани с перитонеална диализа, трябва да се наблюдават в диализна структура,
специализирана в лечението на деца.
6. Биохимични параметри и хранене в диализата:
6.1. Вземане на кръвната проба:
а) при болни на хемодиализа кръвната проба
се взема в средата на седмицата (след първия
къс интервал);
б) посочените по-долу стойности на албумин,
бикарбонати, фосфати, калций и калий се отнасят
за преддиализна проба при болни на хемодиализа:
– серумен албумин – над 35 g/L;
– серумен бикарбонат – между 20 и 26 mmol/L
при болни на хемодиализа и между 25 и 29 mmol/L
при болни на CAPD; преддиализната ацидоза се
коригира чрез приложение на алкалий между
диализите;
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– паратхормон (ПТХ): не е задължителен
показател; при възможност за изследване не
трябва да надвишава стойности между 2 до 4
пъти над нормата;
– серумните фосфати трябва да бъдат под
1,8 mmol/L; таргетни стойности 1,1 – 1,8 mmol/L;
– серумен калций между 2,2 и 2,6 mmol/L;
– серумен калий между 3,5 и 6,0 mmol/L при
болни на хемодиализа и между 3,5 и 5,5 mmol/L
при пациенти на перитонеална диализа;
в) ефективност е налице при достигане на
всеки от горните показатели при над 75 % от
болните, които са на диализно лечение над 3
месеца.
6.2. Скрининг на хранителния статус: скрининг
на хранителния статус по биохимични и антропометрични данни се извършва на 12 месеца.
6.3. Лечение на малнутрицията: болните с
доказана малнутриция подлежат на суплементиране – орално, ентерално и парентерално хранене
с разтвори и добавки, регистрирани в страната.
При пациенти на перитонеална диализа са подходящи разтвори, съдържащи аминокиселини.
7. Трансмисивни инфекции при диализно
лечение:
7.1. Универсалните мерки за сигурност трябва
да бъдат спазвани във всички диализни структури.
7.2. Ваксинация и тестуване на пациентите:
а) всички пациенти на диализно лечение трябва
да са ваксинирани срещу хепатит В;
б) развилите имунитет трябва да бъдат реваксинирани на всеки 5 години; пациентите с
лош отговор на ваксинацията трябва да бъдат
реваксинирани след 1 и на всеки 5 години;
в) при неотговарящите се прави повторна
ваксинация;
г) тестуване за HВsAg и НСV антитела се извършва на всеки 6 месеца, а за HIV – ежегодно;
при пациентите, развили имунитет срещу НВV,
HВsAg, се изследва ежегодно; изследвания се
правят по-често при клинични индикации;
д) изследването се провежда след информирано съгласие от пациента; отказалите следва
да се третират като инфектирани;
е) на инфектираните пациенти не може да се
отказва диализно лечение;
ж) ваксинирането и реваксинирането в горните
случаи се извършва от диализната структура.
7.3. Диализно лечение при носители на транс
мисивни инфекции:
а) носителите на хепатит В трябва да бъдат
диализирани на отделни апарати, при възможност
в отделни помещения;
б) носителите на хепатит С трябва да бъдат
диализирани на отделни апарати, които след
всяка п роцед у ра да бъдат дезинфек ц и рани,
включително и повърхността им;
в) HIV положителните пациенти трябва да
бъдат диализирани в отделни помещения и апаратите да бъдат третирани както при хепатит С.
7.4. Диализен персонал и трансмисивни инфекции: персоналът, работещ в контакт с пациенти,
апарати и материали, използвани при диализа,
трябва да бъде ваксиниран срещу хепатит В.
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Ваксините се осигуряват от лечебното заведение.
Скрининг за HCV и HIV на персонала не е необходим. Изследване се провежда при индикации.
8. Контрол на инфекциите със Стафилококус
ауреус:
8.1. Всички диализни структури задължително
разработват план за контрол и борба със стафилококовата инфекция, метицилинрезистентни
и други мултирезистентни щамове. Планът се
разработва в следните основни насоки: скрининг
за назално носителство, профилактични мерки,
антибиотична терапия на инфектираните, обучение на персонала и пациентите с акцент върху
поддържане на личната хигиена, изолация на
носителите на метицилинрезистентни щамове,
приети в диализната структура.
8.2. При хемо- и перитонеално диализни
пациенти се провеж да скрининг за назално
стафилококово носителство на всеки 12 месеца.
8.3. При пациентите, които се диализират
с временен съдов достъп в началото на всяка диализна процедура, се извършва щателна
дезинфекция на изходното кожно отверстие с
подходящ дезинфектант (според инструкцията
на катетъра) с оглед профилактика на инфекции.
8.4. На вси ч к и хемод иа л изн и па ц иен т и,
назални носители на Стафилококус ауреус, се
провежда санираща терапия с интраназално
прилагане на 2% Мупироцин, последвана от
продължително еднократно седмично прилагане
на същия препарат.
8.5. На пациентите на перитонеална диализа
се прилага 2% Мупироцин върху кожата около
перитонеалния катетер ежедневно като част от
рутинните грижи за предотвратяване на инфекция на кожния отвор.
8.6. На пациентите на перитонеална диализа,
които са назални носители на Стафилококус
ауреус, се провеждат редовно 5-дневни курсове с
2% Мупироцин интраназално на всеки 4 седмици.
9. Сърдечно-съдов риск при възрастни пациенти на диализно лечение:
9.1. За пациентите, които са на диализно лечение повече от 3 месеца, се препоръчва постигане
на стойности на преддиализното артериално
налягане 140/90 mm Hg.
9.2. При всички диализни пациенти се провежда ехокардиография при клинични индикации.
9.3. На пациенти с доказана сърдечна недостатъчност се прилага лечение с АСЕ-инхибитор
и ниска доза бета-блокер, ако няма противопоказания за такова лечение.
9.4. Пациентите, които имат анамнестични
данни за миокарден инфаркт, мозъчен инсулт,
периферна съдова болест, нестабилна стенокардия
или при които е извършена коронарна реваскуларизация, се лекуват с ниски дози аспирин, антистенокардин, антикоагулант, АСЕ-инхибитор,
бета-блокер и статин, ако няма контраиндикации
за такова лечение. Дозите на АСЕ-инхибитора
и бета-блокера трябва да бъдат максимално
толерираните от пациента.
10. Сърдечно-съдов риск при деца на диализ
но лечение:
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10.1. Артериалното налягане се поддържа без
значими отклонения от средното за здрави деца
за съответната възраст и пол.
10.2. На 6 месеца се изследва нивото на холестерол и триглицериди при всички деца на
диализно лечение.
11. Анемия при хронична бъбречна недостатъчност:
Таргетният хемоглобин при пациенти с ХБН
в преддиализния стадий и на диализно лечение
трябва да бъде между 110 и 120 g/l. Той трябва
да бъде достигнат при 75% от болните след не
повече от 6 месеца от първия им контакт с диализната структура. Лечение с Епоетин е показано при всички болни, които имат стойности
на хемоглобин под таргетните. Всички болни с
ХБН (независимо дали са на лечение с Епоетин) трябва да имат адекватен железен статус
(трансфериново насищане над 20% и серумен
феритин над 100 μg/l).
12. Диализна антикоагулация: прилага се
стандартен нефракциониран хепарин като еднократна доза (болус): 2 – 3 минути преди започване на хемодиализа. Доза, по-голяма от 5000
Е, не се препоръчва поради риск от хеморагия.
Предпочита се двукратно хепаринизиране: начален болус от 3000 – 4000 Е (на нулевия час)
и втори болус от 1000 – 2000 Е (на втория час).
При постоянна инфузия се започва с начална
доза от 30 – 50 Е/кг т.т. и поддържаща инфузия
от 12 – 15 Е/кг т.т./час. Удобно за практиката
е начална доза от 2000 Е хепарин, инфузия по
1200 Е/час, която се прекъсва 1 час преди края
на диализата. Съществуват различни техники
на приложение и отчитане постигнатия ефект.
Адекватността на антикоагулацията се определя
по броя тромбозирали капиляри в диализатора
след употреба и по времето на кървене след
изваждане на фистулните игли.
Дозата се индивидуализира според активираното парциално тромбопластиново време
(А Р Т Т), изразено в сек у н д и. Референ т н и т е
граници за този показател зависят от реактива,
използван от съответната лаборатория. При лечение с хепарин секундите на АРТТ се удължават
така, че отнесени спрямо обявената стойност
на нормален контролен серум на лабораторията формират отношението R, чрез което се
обозначава т. нар. терапевтичен оптимум. При
адекватно проведено лечение R трябва да е между 1,5 и 2,5. Това означава правилна дозировка
на стандартния нефракциониран хепарин. Ако
АРТТ е удължено в секунди, така чe R е извън
терапевтичен оптимум, т.е. над 2,5, е необходимо
да се намали дозировката на хепарина, за да се
избегне кървене. Обратно, ако не е постигната
хипокоагулация, се увеличава дозировката до
попадане в терапевтичния оптимум. АРТТ се
изследва във всички лаборатории в България, а
описаната методика е включена в медицински
стандарт по клинична лаборатория.
Друг показател е активираното време на съсирване (АСТ). Стойностите му трябва да се удължат
с 80% по време на хемодиализа и с 40% в края
на хемодиализа. АСТ не е рутинен метод у нас.
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При повишен риск от кървене се прилага
ниска доза хепарин с ускорен кръвоток над 300
мл/мин. Безхепаринова диализа се налага при
хеморагична диатеза или кървене. Прави се с
периодично промиване (през 20 – 30 минути) на
кръвното пространство на диализатора с физиологичен серум (150 – 250 ml) при едновременна
ултрафилтрация в еквивалентно количество.
Нискомолекулни хепарини се предпочитат
при диализни пациенти с перикардит, пресен
мозъчен инсулт, тромбоцитопения, проблемен
съдов достъп и съдови протези. Прилагат се
еднократно. Не се налага мониториране на антикоагулацията.
13. Лечение на ХБН в преддиализен стадий:
болните с прогресираща ХБН и креатининов
клирънс под 25 ml/min/1,73 m 2 трябва да се
подготвят за бъбречно заместващо лечение и се
насочват към диализна структура. При необходимост те се хоспитализират във вътрешни или
нефрологични клиники и отделения.
Децата с ХБН се наблюдават от специалист
по детски болести и детска нефрология. При
необходимост се хоспитализират в детска неф
рологична клиника. При ХБН ІІІ степен се
насочват към детска диализна структура.
14. Започване на диализно лечение:
14.1. Започване на диализно лечение при
възрастни пациенти:
а) при наличие на малнутриция и/или симптоми на уремия диализното лечение трябва да
започне при стойност на гломерулната филтрация
15 ml/min/1,73 m 2;
б) при липса на уремична симптоматика
началото на диализното лечение може да се отсрочи до стойност на гломерулната филтрация
10 ml/min/1,73 m 2;
в) всички пациенти трябва да започнат диализно лечение при наличие на клинични индикации;
г) пациенти със захарен диабет започват
диализно лечение при спадане на гломерулната
филтрация под 20 ml/min/1,73 m 2;
д) не трябва да има чакащи пациенти за
диализно лечение.
Качественото диализно лечение включва обучение на пациента от персонала на диализната
структура за необходимите промени в начина
му на живот и режим. Протокол за това обучение, подписан от лекуващия лекар и пациента,
се съхранява в диализното досие на пациента.
14.2. Започване на диализно лечение при деца:
а) всички деца трябва да започнат диализно
лечение при достигане на стойностите на гломерулната филтрация до 10 – 15 ml/min/1,73 m 2
независимо от клиничното състояние;
б) бъбречна трансплантация трябва да се
има предвид и при деца, които не са започнали
диализно лечение;
в) всички деца трябва да бъдат имунизирани
според имунизационния календар.
14.3. Лечение на болни, отказали започване
на диализно лечение или спрели същото, се
извършва с консервативни методи.
15. Остра бъбречна недостатъчност (ОБН):
15.1. Лечение на ОБН:
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а) всички болни с ОБН и полиорганна недостатъчност трябва да бъдат лекувани в отделения
за интензивно лечение в тясно сътрудничество
с диализната структура;
б) през ануричния период се препоръчва ежедневна диализа с ултрафилтрация, позволяваща
адекватен прием на хранителни и енергийни
субстанции;
в) при хемодинамично нестабилни пациенти
се предпочитат методите на непрекъснато очист
ване на кръвта;
г) при неусложнена ОБН е възможно провеждане на диализното лечение в диализната
структура.
15.2. Данните за лечението на пациентите с
ОБН се включват в ежемесечни, тримесечни и
годишни отчети на диализната структура.
16. Приложение на извънбъбречно очистване на кръвта при пациенти с остри екзогенни
интоксикации:
16.1. Провеж да се в болнични заведения,
разполагащи с отделение по токсикология и
диализна структура.
16.2. Показанията за приложението им включват: тежки интоксикации, протичащи с полиорганни увреждания, засягане на централната
нервна система, хиповентилация, хипотония,
хипотермия, прогресивно влошаване на състоянието въпреки провежданото лечение.
16.3. В хематогенния стадий на интоксикацията се прилагат следните очистващи методи:
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а) хемодиализа с продължителност ≥ 5 часа за
отстраняване на нискомолекулни, водноразтворими субстанции; предпочитат се хемодиализатори
с високопропускливи мембрани;
б) хемосорбция с въглен (карбохемоперфузия)
или смоли е най-често прилаганият метод в
спешната токсикология; подходящ е за лечение на
отравяния с мастноразтворими и белтъчносвързани субстанции със средни и големи молекули;
в) плазмен обмен; прилага се за отстраняване
на токсини с големи молекули или свързани с
плазмените белтъци;
г) продължителна хемофилтрация или хемосорбция са приложими за отстраняване на токсини
със среден обем на тъканно разпределение (намиращи се все още в кръвта) или когато токсокинетиката им протича с редистрибуция (повторно
навлизане от тъканите в кръвообращението);
д) перитонеална диализа; прилага се по изключение при деца и пациенти с грацилни кръвоносни съдове, когато не може да се осъществи
временен съдов достъп.
Няма ефект от приложението на извънбъб
речните методи за очистване на кръвта, когато
токсините са трайно свързани с тъканите.
Данните за диализно лечение на пациенти с
отравяния се включват в ежемесечни, тримесечни и годишни отчети на диализната структура.

Таблица № 1 към раздел Б, т. II
Диализен протокол
Клиника /отделение/ диализен център:

Пациент (име, презиме, фамилия):

Протокол № ………...
дата: …………………
Диагноза:

№…….диализа
на пациента
за годината

Състояние на диализен апарат №:
Диализатор:
Състояние
преди диализа:

Оптимално
тегло……..

Дежурен технолог:
(име, подпис)

Съдов достъп:
Хепарин:

Диализен разтвор:
Пулс

АН

Оплаквания

Кр. помпа:

Начално
тегло:....

Медикация

УФ

Начален
час:
I час
II час
III час
IV час
V час
Край на
ХД:

Ход на диализата, състояние след диализа:
Дежурен екип: Дежурен лекар
(име, подпис):

Крайно
тегло:

Включила медицинска Изключила медицинска сестра (име, Началник-отделение
сестра (име, подпис): подпис):
(име, подпис):
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Таблица № 2 към раздел Б, т. VI
Клиника, отделение, диализен център
Лечебно заведение .......................................................................... град ...................................................
адрес ................................................................................................................................................................
Началник на диализна структура: ...........................................................................................................
ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ за .............. тримесечие на 200....г.
Изпраща се в МЗ в срок до 5-о число след изтичане на периода

1. Брой диализни постове (апарати)
2. Брой преминали болни с ХБН, хемодиализирани през тримесечието
3. Брой проведени хемосорбции
4. Брой проведени ХД при ХБН
5. Брой проведени ХД при ОБН
6. Брой проведени хемодиализи при пациенти в критични състояния (отчита се броят на
хемодиализите, без да се умножава с коефициент на тежест 1.5)
7. Общ брой проведени ХД
8. Брой използвани хемодиализатори:
9. Брой катетеризации за временен съдов достъп
10. Общо използвано количество Еритропоетин – в хиляди Е
11. Количество използвано венозно желязо в бр. ампули
12. Количество употребен НМХ в хиляди Е
13. Количество използван Vit D дериват в брой таблетки
14. Брой пациенти, провеждащи перитонеална диализа
15. Специфични нужди на диализна структура според вида на пациентите:
хемодиализатори (вид, повърхност), катетри, други
16. Ненужни за момента консумативи, подлежащи за преразпределение
Началник на клиника /отделение/ диализен център:
Подпис...........
Актуализирани служ. телефон, GSM, факс, e-mail.............
Дата ..........................
Таблица № 3 към раздел Б, т. II
ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за дейността
през периода от 1 януари до 31 декември .............. г.
на диализната структура в град .......................... лечебно заведение............................
I. Движение на болни

ХД
1. Брой болни с ХБН в началото на годината.
2. Брой нови болни с ХБН.
3. Брой болни с ХБН, трайно преведени от друг център.
4. Брой болни с ХБН, трайно преведени в друг център.
5. Брой временно диализирани.
6. Брой болни с възстановена бъбречна функция (обострена ХБН).
7. Брой диализирани с извършена БТ (ХД + ПД → БТ).
8. Брой трансплантирани, върнати на диализа (БТ → ХД+ПД).
9. Брой преминали от ХД → ПД.
10. Брой преминали от ПД → ХД.

ПД
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11. Брой починали през годината:
а) с ХБН до 3 месеца след включване на диализа;
б) с ХБН до 1 година след включване на диализа;
в) с ХБН до 2 години след включване на диализа;
г) с ХБН до 5 години след включване на диализа;
д) с ХБН над 5 години.
12. Брой болни с ХБН, оставащи в края на годината
13. Нови болни с ОБН:
а) брой починали болни с ОБН;
б) брой с възстановена бъбречна функция.
14. Брой болни с екзогенни интоксикации.
15. Брой проведени хемосорбции.
16. Брой проведени ХД при ХБН.
17. Брой проведени ХД при ОБН.
18. Брой проведени хемодиализи при пациенти в критични състояния (Отчита се
броят на хемодиализите, без да се умножава с коефициент на тежест 1.5.).
19. Общ брой ХД.
20. Брой катетеризации за временен съдов достъп.
21. Брой поставени катетри за продължителна употреба.
22. Брой конструирани артерио-венозни фистули.
23. Брой имплантирани съдови протези.
24. Брой болни на ХД с позитивен HBsAg.
25. Брой болни на ХД позитивни за НСV.
26. Брой диспансеризирани, чакащи БТ.
II. Възрастова структура на болните с ХБН в края на годината
0 – 18 г.
момичета

19 – 44 г.

момчета

жени

мъже

45 – 64 г.
жени

65 – 74 г.

мъже

жени

мъже

над 75 г.
жени

мъже

III. Разпределение по основна диагноза – причина за ХБН
Диагноза
ХГН
ХПН
Бъбречна поликистоза
Захарен диабет тип І
Захарен диабет тип ІІ
Хипертонична болест
Бъбречно-съдова болест
Смесени причини (изброяване)
Неизвестни
Липсваща диагноза

Лекувани с ХД
жени

мъже

Лекувани с ПД
жени

мъже
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IV. Причини за смърт при пациенти с ХБН на диализно лечение
Лекувани с ХД

Причина за смърт

жени

мъже

Лекувани с ПД
жени

мъже

Сърдечно-съдови
Мозъчно-съдови
Инфекциозни
Неоплазми
Гастроинтестинални
Белодробни
Отказване от диализа
Друга известна (описание)
Неизвестна
V. Клинични критерии за качество на диализно лечение при пациенти с ХБН
Брой болни на ХД > 3 месеца
Брой болни на ХД < 3 пъти седмично
Брой болни на ХД < 12 часа/седмично
Брой болни с URR < 65%
Брой болни с Hb < 110 g/l
Брой болни със серумни фосфати > 1,8 mmol/l
Брой болни със серумен албумин < 35 g/l
Началник на клиника (отделение, диализен център):
Подпис ......................
Актуализирани служ. телефон, GSM, факс, e-mail ..................
Дата............
11579

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № НС-251
от 12 октомври 2009 г.
В изпълнение на Решение № 8 от 7 октомври
2009 г. на Конституционния съд на Република
България, влязло в сила на 7 октомври 2009 г., по
конституционно дело № 9 от 2009 г. и на основание
чл. 23, ал. 1, т. 1, 17 и 18, чл. 6, чл. 107, ал. 1, т. 2,
чл. 111 и чл. 113, ал. 3 и 4 от Закона за избиране на
народни представители Централната избирателна
комисия

РЕШИ:
1. Изменя, като определя изборния резултат в
СИК 19-27-00-121 в 19. МИР – Русенски, като към
резултата на коалиция „Синята коалиция“ под № 19
в интегралната бюлетина се добавят 24 действителни
гласа и от резултата на коалиция „За Родината –
ДГИ – НЛ“ под № 20 в интегралната бюлетина се
изваждат 24 действителни гласа.
2. Изменя, като определя изборния резултат в
19. РИК в 19. МИР – Русенски, като към резултата
на коалиция „Синята коалиция“ под № 19 в ин-

тегралната бюлетина се добавят 24 действителни
гласа и от резултата на коалиция „За Родината –
ДГИ – НЛ“ под № 20 в интегралната бюлетина се
изваждат 24 действителни гласа.
3. Изменя Решение № НС-222 от 7 юли 2009 г.
на Централната избирателна комисия в частта
му за обявяване резултатите от изборите за 41-во
Народно събрание, произведени на 5 юли 2009 г.,
съобразно получените гласове от страната и от
чужбина на партии и коалиции, регистрирани за
участие в изборите по пропорционалната система,
както следва:
– в т. 1 (в таблица № 1) под № 19 за коалиция
„Синята коалиция“ в брой действителни гласове
да се запише „285 686“;
– в т. 1 (в таблица № 1) под № 20 за коалиция
„За Родината – ДГИ – НЛ“ в брой действителни
гласове да се запише „11 500“;
– в т. 3 (в таблица № 1) под № 19 за коалиция
„Синята коалиция“ в брой действителни гласове
да се запише „285 686“;
– в т. 4 (в таблица № 1) под № 19 за коалиция
„Синята коалиция“ в брой действителни гласове
да се запише „285 686“;
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– в т. 5 след изпълнение на стъпките от Методиката за определяне на изборните резултати от
гласуването, приета с решения на ЦИК и обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 34 от 8 май 2009 г.
и бр. 38 от 22 май 2009 г., както следва:
– в т. 8 на ред 8 в 8. МИР – Добрички, на политическа партия „Движение за права и свободи“
под № 4 в интегралната бюлетина да запишат 2
мандата, на коалиция „Синята коалиция“ под № 19
в интегралната бюлетина да се запише 0 мандата,
и на ред 19 в 19. МИР – Русенски, на политическа
партия „Движение за права и свободи“ под № 4 в
интегралната бюлетина да се запише 1 мандат, на
коалиция „Синята коалиция“ под № 19 в интегралната бюлетина да се запише 1 мандат.
4. Изменя Решение № НС-224 от 7 юли 2009 г. на
Централната избирателна комисия в частите, в които
са обявени за избрани за народни представители в
41-вото Народно събрание в 8. МИР – Добрички, Венцислав Василев Върбанов и в 19. МИР – Русенски,
Бюрхан Илиязов Абазов поради обявяване на избора
им за незаконосъобразен на основание Решение № 8
от 7 октомври 2009 г. на Конституционния съд на
Република България по конституционно дело № 9
от 2009 г., като:
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Обявява за избран за народен представител в
8. многомандатен избирателен район – Добрички,
Рушен Мехмед Риза от листата на политическа
партия „Движение за права и свободи“ и му издава
удостоверение.
Обявява за избран за народен представител в
19. многомандатен избирателен район – Русенски,
Михаил Рашков Михайлов от листата на коалиция
„Синята коалиция“ и му издава удостоверение.
Анулира удостоверение за избран народен представител (приложение № 56 от изборните книжа)
№ 51 от 9 юли 2009 г. на Бюрхан Илиязов Абазов.
А н улира удостоверение за избран народен
представител (приложение № 56 от изборните книжа) № 60 от 9 юли 2009 г. на Венцислав Василев
Върбанов.
За решението да се уведомят Бюрхан Илиязов
Абазов, Венцислав Василев Върбанов, Рушен Мехмед
Риза, Михаил Рашков Михайлов, коалиция „Синята
коалиция“, коалиция „За Родината – ДГИ – НЛ“ и
политическа партия „Движение за права и свободи“.

Председател: Св. Димитрова
Секретар: М. Карадайъ
11757
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1646
от 9 септември 2009 г.
На основание чл. 41, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация утвърждаваме образец на акт за сключен граждански брак. Образецът е оформен във формат А3. Утвърденият образец влиза в сила от 1.Х.2009 г.
Контролът по изпълнение на заповедта се възлага на главния директор на Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“.
Министър на регионалното развитие и благоустройството:
Р. Плевнелиев
Министър на правосъдието:
М. Попова

Област
Община
Населено място /район
Населено място /район

Удостоверение за сключен граждански брак
Серия
№

АКТ ЗА СКЛЮЧЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

№

Бележки:

дата

Дата на сключване на брака: ........................ /.....................................................................................................
с цифри

с думи

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Място на сключване на брака:...............................................................................................................................
област, община, населено място или държава

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Име преди брака:................................................................................................................................................

д
а
н
н
и

Дата на раждане:.................................

з
а

Гражданство:........................................

м
ъ
ж
а

собствено

бащино

фамилно

Възраст:............

(дд.мм.гггг)

ЕГН /ЛНЧ:...............................................

Месторождение:.................................................................................................................................................
област, община, населено място или държава

Семейно положение преди брака:................................................

държава

Постоянен адрес:................................................................................................................................................
област, община, населено място

Док. за самоличност: №.......................,

издаден на:...................... г. от.........................................................

Фамилно име след брака:...................................................................................................................................
д
а
н
н
и
з
а
ж
е
н
а
т
а
с
в
и
д
е
т
е
л
и

Име преди брака:................................................................................................................................................
собствено

бащино

Дата на раждане:.................................

фамилно

Възраст:............

(дд.мм.гггг)

ЕГН /ЛНЧ:...............................................

Месторождение:.................................................................................................................................................
област, община, населено място или държава

Гражданство:........................................

Семейно положение преди брака:................................................

държава

Постоянен адрес:................................................................................................................................................
област, община, населено място

Док. за самоличност: №.......................,

издаден на:...................... г. от.........................................................

Фамилно име след брака:...................................................................................................................................
Име:....................................................................................................................................................................
собствено

бащино

ЕГН /ЛНЧ...........................................

фамилно

.................................................
подпис

Име:....................................................................................................................................................................
собствено

бащино

ЕГН /ЛНЧ...........................................

фамилно

.................................................
подпис

Режим на имуществени отношения:.........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….….............................................…
Документи, представени за съставяне на акта:........................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК:

1.........................................
подпис на мъжа

2........................................
подпис на жената

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ:
Име:........................................................................................................................................................................
собствено

бащино

ЕГН /ЛНЧ...........................................

11735

фамилно

.................................................
подпис и печат

Промени в режима на имуществените отношения:
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-62
от 7 септември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за част от землището на с. Орешак, определена
от неурбанизираната територия махала Хасъмска
и територията на с. Баба Стана, община Троян,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.VІІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11731

Изпълнителен директор: Цв. Боев

ЗАПОВЕД № РД-18-63
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
част от землището на с. Мърчаево (без територията на Природен парк „Витоша“), район „Витоша“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.ХІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
11732

Изпълнителен директор: Цв. Боев

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 591
от 10 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следните обекти: помещение № 1
към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
с АОС № 702 от 19.Х.2000 г.; помещение № 2 към
трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
с АОС № 702 от 19.Х.2000 г.; помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, срещу бл. 312, общински
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нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
с АОС № 669 от 12.IX.2000 г., със съответното им
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
11666

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 593
от 10 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: помещение № 1
към трафопост, ж. к. Дружба 1, до бл. 83, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
с АОС № 722 от 5.ІІ.2001 г. със съответното му
право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
11667

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 791
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 386 от 11.VІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.ХІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 72 и IV училище,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Искър“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет.
1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
11668

РЕШЕНИЕ № 792
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 386 от 11.VІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.ХІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към хидрофор (бивш), ж. к. Дружба 1, срещу бл.
27, до бл. 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 61 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
11669

РЕШЕНИЕ № 798
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 974 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.ХІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
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към трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 91, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 43 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
11670

РЕШЕНИЕ № 856
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 78 от 16.VІ.2003 г., изм. и доп. с Решение
№ 680 от 13.ХІ.2008 г. на Столичния общински
съвет, Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.ХІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на двуетажна
сграда с терен УПИ I, ул. Кораб планина 6, обособена част от „Софийски имоти“ – ЕАД, заедно
с право на собственост върху УПИ.
2. Начална цена – 1 680 000 лв.; 0,90 % от сделката подлежи на облагане с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 168 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
11671

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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ДЪРЖАВЕН
РЕШЕНИЕ № 859
от 11 септември 2009 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 326 от 21.V.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.XI.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 4, ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, заедно със съответното право на
строеж.
2. Начална цена – 43 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4300 лв. се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.XI.2009 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11672

РЕШЕНИЕ № 885
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 578 от 9.Х.2008 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 26.ХІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение,
бул. Цар Борис III № 128, между бл. 3 и 4, на територията на район „Красно село“, обособена част
от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 140 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 14 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11673

РЕШЕНИЕ № 886
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 678 от 13.ХІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.ХІ.2009 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на гараж, бул.
Княгиня Малия-Луиза 75, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 200 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF. Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното му време след закупуване на документация.
Предназначението на обекта – гараж – не може
да бъде реализирано поради липсата на достъп на
автомобили до него.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
11674
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ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 565
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Берковица, реши:
1. Приема изготвените правен анализ, информационен меморандум и изменя приватизационната
оценка от 206 900 лв. на 137 000 лв. като минимална
цена за обект „Дом за деца, лишени от родителски грижи „Закрила“ по плана на село Боровци“,
представляващ дворно място с площ 18 000 кв. м,
намиращо се до кварталите 6, 7, 8, 8а и 9, заедно със сгради – общежитие (пансион) – 354 м 2 ,
2 етажа, масивна; стопанска сграда – 512 м 2 , 1
етаж, масивна; занималня – 135 м 2 , 1 етаж, павилионен тип; външна тоалетна – 54 м 2 , 1 етаж,
масивна; общежитие – 216 м 2 , 2 етажа, масивна;
КПП – 2,75 м 2 , 1 етаж.
2. Забранява разпоредителни сделки с дълготрайни активи, сключване на договори за придобиване
на дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземанията, както и
поемане на менителни задължения.
3. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на обект „Дом за деца,
лишени от родителски грижи „Закрила“ по плана
на село Боровци“, представляващ дворно място с
площ 18 000 кв. м, намиращо се до кварталите 6,
7, 8, 8а и 9, ведно със сгради – общежитие (пансион) – 354 м 2 , 2 етажа, масивна; стопанска сграда – 512 м 2 , 1 етаж, масивна; занималня – 135 м 2 ,
1 етаж, павилионен тип; външна тоалетна – 54 м 2 ,
1 етаж, масивна; общежитие – 216 м 2 , 2 етажа,
масивна; КПП – 2,75 м 2 , 1 етаж, при минимална
конкурсна цена 137 000 лв. Сделката е облагаема
частично с ДДС; в пазарната оценка не е включен ДДС.
4. Оферти, изготвени в съответствие с изискванията на Наредбата за търговете и конкурсите, се
депозират в ЦУИГ – партерен етаж на сградата
на община Берковица, всеки работен ден до 17 ч.
на 31-вия ден вкл. от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
5. Утвърждава конкурсната документация и
проектодоговора като неразделна част от нея.
6. Предоставя възможност на кандидатите за
извършване на собствен правен и финансов анализ
на обекта в срока до подаване на офертите.
7. Определя следните конкурсни условия:
7.1. Представяне на проект за Център за обучение
и преход на младежи в риск, напускащи специализираните институции.
7.2. Предоставяне на инвестиционен план за
въвеждане на обекта в експлоатация и последващи
инвестиции за срок 5 години от придобиването на
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собствеността с доказателства за реализацията им,
съдържащи се в плана. Предложенията се включват
в договора като задължение за купувача.
7.3. Разкриване минимум на 15 постоянни работни места, включващи специалисти – психолози
и педагози, за срок 1 година.
7.4. Недопускане на дейност, водеща до влошаване
на екологичното състояние на района.
7.5. Участниците в конкурса заплащат цената в
деня на сключване на договора за покупко-продажба.
7.6. Забрана за отчуждаване на обекта изцяло
или отчасти за срок 10 години считано от момента
на придобиване правото на собственост.
8. Приоритетните условия на конкурса са по
реда на изброяването им.
9. Утвърдената конкурсна документация може да
се закупи в стая 102 на общинската администрация
срещу заплащане на 300 лв. без включен ДДС,
платими в касата на общината.
10. Срокът за закупуване на конкурсната документация е до 17 ч. на 25-ия ден от обнародването
на решението на общинския съвет в „Държавен
вестник“.
11. Определя депозит в размер 20 % от първоначално обявената цена, платими в касата на общината
или по сметка: община Берковица, банка „УниКредит Булбанк“ IBAN: BG13UNCR70003301006351,
BIC: UNCRBGSF.
12. Определя срок за разясняване на процедурата
и за оглед на обекта на място след представяне на
документ за закупени конкурсни книжа в рамките
на всеки работен ден до 31-вия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
13. При неявяване на кандидати се насрочва
повторна процедура за провеждане на публично
оповестен конкурс, като срокът за закупуване на
документацията и на депозиране на офертите се
удължава до 30 дни след обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
14. Възлага на комисията по приватизация и
на членовете на общинската администрация да
проведат публично оповестения конкурс, като се
определи поименно комисията и председателят є.
15. Възлага на кмета на общината да подготви
провеждането на публично оповестения конкурс.
Председател: Евг. Иванов
11679

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 24
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
1. Допълва годишната план-програма за работата на Надзорния съвет на Общинската агенция
за приватизация – Бургас, и списъка с обекти
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за приватизация със следния общински имот:
обособен обект – почивна база (собственост на
„БКС“ – ЕООД) в Лесопарк „Росенец“, Бургас.
2. Да не се извършват разпоредителни сделки с
имуществото на обособения обект, сключването на
договори за наем, аренда, дялово участие, съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване на
договори за кредити с общински имоти.
Председател: Сн. Маджарова
11680

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 440
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка
с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК Общинският
съвет – гр. Горна Оряховица, прекратява процедурата за приватизация на обект: фурна – баня, с
площ 124 кв. м на два етажа с масивна конструкция,
разположен в кв. 47, УПИ ІІІ по плана на с. Паисий,
с отстъпено право на строеж.
Председател: Д. Костадинов
11681

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 93
от 28 септември 2009 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Еднолинейна
схема на външно ел. захранване“, землище с. Белополяне, ЕКАТТЕ 03695, община Ивайловград, за
поземлени имоти № 039006 и 039033 по КВС на с.
Белополяне, община Ивайловград.
Председател: Г. Марков
11712

РЕШЕНИЕ № 94
от 28 септември 2009 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Ивайловград, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на обект в ПИ 039019“ в м. Горните лозя,
землище с. Белополяне, ЕКАТТЕ 03695, община
Ивайловград, за поземлени имоти № 039033 и 039032
по КВС на с. Белополяне, община Ивайловград.
Председател: Г. Марков
11713

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
РЕШЕНИЕ № 368
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 ЗМСМА чл. 1, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 4, ал. 2
и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за
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анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на
оценители Общинският съвет – гр. Лясковец, реши:
1. Включва в годишния план за приватизация
през 2009 г. общински нежилищен имот, невключен
в имуществото на общинско търговско дружество,
представляващ: магазин за промишлени стоки и
политически клуб, в югоизточната част на първи
нежилищен надземен етаж в четириетажна жилищна
сграда (пл. № 1851), изградена в УПИ І – за жилищно строителство и аптека, кв. 78 по подробен
устойствен план на Лясковец, актуван с акт за
частна общинска собственост № 538/23.08.2005 г.
2. Открива процедура за приватизация на описания в т. 1 обект чрез публично оповестен конкурс
на един етап.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи
за обекта по т. 1 дейностите по изготвяне анализ
на правното състояние, приватизационна оценка и
информационен меморандум чрез пряко договаряне
по реда на Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
4. Възлага на кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.
Председател: П. Славчев
11715

РЕШЕНИЕ № 369
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4
и 5 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 4,
ал. 2 и чл. 31, ал. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за
лицензиране на оценители във връзка с Решение
№ 281 от 26.ІІІ.2009 г. Общинският съвет – гр.
Лясковец, реши:
1. Изключва от списъка с обекти за отдаване
под наем в годишната програма за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост,
обект, представляващ бивше клубно помещение,
находящо се в УПИ ХV-84, кв. 13 по подробен устройствен план на с. Джулюница, община Лясковец.
2. Включва в годишния план за приватизация
през 2009 г. общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско
дружество, представляващ: застроен УПИ ХV-84
с площ 124 кв. м заедно с построената в него
сграда – бивше клубно помещение, преустроено в
магазин, в кв. 13 по подробен устройствен план на
с. Джулюница, община Лясковец, актуван с акт за
частна общинска собственост № 7 от 25.ХІ.1996 г.
3. Открива процедура за приватизация на описания в т. 2 обект чрез публично оповестен конкурс
на един етап.
4. Упълномощава кмета на общината да възложи
за обекта по т. 2 дейностите по изготвяне анализ
на правното състояние, приватизационна оценка и
информационен меморандум чрез пряко договаряне
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по реда на Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
5. Възлага на кмета на общината да удостовери
верността на информацията, съдържаща се в анализа на правното състояние.
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На основание чл. 251, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересу ваните могат да направят писмени
възражения чрез общината до Административния
съвет – Благоевград.
Председател: Р. Тумбев
11719

Председател: П. Славчев
11716

ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ № 397
от 30 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пещера, реши:
1. Одобрява проект: „Частично изменение на
улична регулация от о.т. 585 до о.т. 576 по плана
на гр. Пещера“.
2. Възлага на кмета на общината да довърши
процедурата по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Председател: Цв. Лепарова
11717

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-157
от 5 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ във връзка с
чл. 35, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за опазване на земеделските земи одобрявам първи
вариант на ПУП по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ – парцеларен план на линеен обект: Подземна кабелна линия
20 kV от РУ 20 kV на ТЕЦ „Пловдив-север“ – гр.
Пловдив, до съществуващ въздушно-кабелен преход
20 kV в стопански двор № 1 на с. Войводиново,
община „Марица“, с трасе, нанесено с прекъсната червена линия върху приложената ситуация в
М 1:2500, определено с координатите на точките
на върховете, преминаващо през териториите на
общините Пловдив и „Марица“, област Пловдив.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта може
да се обжалва относно законосъобразността є чрез
областния управител на област с административен център гр. Пловдив до А дминистративния
съд – гр. Пловдив, в 14-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител: Ив. Тотев
11718

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 143
от 27 август 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Разлог, одобрява ПУП – парцеларен план за трасе
на техническа инфраструктура: Трасе на водопровод
от напорен резервоар 2000 куб. м до съществуващ
водопровод в м. Бетоловото, землище на гр. Разлог.

РЕШЕНИЕ № 879
от 30 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, решения № 247 и 248
на експертния съвет по устройство на територията,
взети на заседание с протокол № 19 от 10.ІХ.2009 г.,
Общинският съвет – гр. Силистра, одобрява следните подробни устройствени планове на територията
на община Силистра:
1. ПУП – парцеларен план за електрозахранване
на базова станция № 4723 на GSM оператор „Globul“
в ПИ № 66425.15.38 в землището на гр. Силистра.
2. ПУП – план-схема за електроснабдяване от
мачтов трафопост „Искър“, ул. Сарафска, с. Калипетрово, до телекомуникационна станция в ПИ
№ 201016 в землището на с. Калипетрово.
Председател: Ал. Сабанов
11764

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 695
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, реши:
1. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изгражадане на
обект: „Ел. проводно отклонение 20 kV до поземлен имот 036046 в землището на с. Тополчане,
община Сливен“.
2. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за изграждане на обект:
„Ел. проводно отклонение 20 kV до поземлен имот
37530.31.30, м. Ярамли, в землището на с. Ковачите,
община Сливен.
3. Одобрява проекта за изменение на подробния
устройствен план за УПИ III „За търговия на едро“
в кв. 24 и УПИ I „За търговия на едро“ в кв. 25,
Промишлена зона, Сливен, като отпадат УПИ III
в кв. 24, УПИ I в кв. 25 и предвидената улична
регулация от осова точка 98 до осова точка 100А
и се образуват нови УПИ III „За промишлена и
складова дейност“ в кв. 24, УПИ I „За промишлена
и складова дейност“ и УПИ IV „За промишлена и
складова дейност“ в кв. 25.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ от заитересуваните
чрез общинската администрация до Административния съд – Сливен.
Председател: М. Григорова
11720
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ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 378
от 30 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – „Тунджа“, Ямбол,
одобрява проекти за подробен устройствен план:
– парцеларен план за ел. проводно отклонение за
„Базова станция 5183 Генерал Инзово“ до поземлен
имот № 017145 през поземлени имоти № 000731 и
000738 по КВС на землище с. Генерал Инзово;
– парцеларен план за електрически кабел 1 kV
от мачтов трафопост в поземлен имот № 000447,
през поземлени имоти № 000447, 000070 и 000560
по КВС на землище с. Кабиле;
– парцеларен план за електрически кабел 1 kV
от мачтов трафопост в поземлен имот № 000200
през поземлени имоти № 000114 и 000279 по КВС
на землище с. Дражево.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община „Тунджа“ – Ямбол, до Административния
съд – Ямбол.
Председател: С. Колев
11683

ОБЩИНА С. ХИТРИНО,
ОБЛАСТ ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 70
от 10 септември 2009 г.
На основание чл. 87 ППЗК във връзка с чл. 58,
ал. 2, т. 1 от Закона за концесиите Общинският
съвет – с. Хитрино, реши:
1. Определя за спечелил откритата процедура
за предоставяне на общински концесии за язовир
„Тимарево“ – с. Тимарево, в землището на с. Тимарево, с ЕКАТТЕ 72401, имот № 000823, площ на
водоема – 26,691 дка, площ на стената – 2,936 дка,
актуван с акт № 263 от 16.XI.2000 г., кандидата –
„Риболовен туризъм“ – ЕООД, с. Хитрино, ул.
Марица 2, община Хитрино, с управител Християн
Пенчев Христов, БУЛСТАТ 200605510.
2. Срок на концесията – 25 години.
3. Утвърждава предложените условия в предложението на кандитата:
– еднократна сума за спечелване на концесията – 1800 лв. (сумата се внася при подписване на
концесионния договор);
– инвестиции – 70 000 лв. без ДДС, за целия
срок на концесията;
– екология – 20 800 лв. без ДДС, за целия срок
на концесията;
– социални дейности – 8750 лв. без ДДС, за
целия срок на концесията;
– годишно концесионно плащане – 1050 лв.
без ДДС, за периода на концесията.
Годишната концесионна вноска в размер 1260 лв.
с ДДС, платима до 31 януари на съответната година – 70%, останалите 30% до 30 ноември на
съответната година.
4. Утвърж дава задъл ж ителните услови я на
концесионера:
а) концесионерът се задължава да спазва изискванията относно стопанисването и експлоатацията,
подписани от комисията, извършваща ежегодни
проверки на техническото състояние на язовира и
документацията на концесията;
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б) концесионерът се задължава да не предоставя на трети лица права върху язовира – предмет
на концесията, и да не го обременява с никакви
тежести (ипотеки, залози и други);
в) концесионерът се задължава да провежда
концесионните действия – предмет на договора,
при спазване изискванията на екологичната нормативна уредба и цялото останало законодателство,
засягащо концесията;
г) концесионерът се задължава след изтичане
на срока на договора да предостави обратно на
концедента обекта – предмет на концесията, в
състояние, годно за експлоатация;
д) концесионерът се задължава да предостави
при поискване и необходимост вода от язовира,
обект на концесията, за напояване на заложените
селскостопански култури в количество, незастрашаващо отглежданата риба;
е) концесионерът се задължваа да ползва язовира
съгласно неговото предназачение и при необходимост от ремонт и ново строителство да извършва
същите след писмено одобрение на концедента и
след извършване на съгласуванията, предвидени в
нормативните актове;
ж) концесионерът се задължава да застрахова обекта на концесията, ако той може да бъде
застрахован, за своя сметка съгласно Закона за
застраховането.
5. Утвърждава гратисен период за възстановяване на язовир „Тимарево“ до неговото нормално
функциониране – не по-малко от две години от
сключването на договора за концесия.
6. Упълномощава кмета на община Хитрино да
проведе преговори със спечелилия кандидат-концесионер и в едномесечен срок да подпише договор
за предоставяне на концесия за язовир „Тимарево“.
11682

Председател: М. Ахмед

45. – Агенцията за държавни вземания, Регио
нална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с постановление № 50945/2002/058229
от 5.Х.2009 г. възлага на Цонко Петров Петров,
ЕГН 6903034380, с адрес: с. Беловица, ул. 6 № 2,
област Пловдив, следния недвижим имот: обор – 450
кв. м в ПИ № 19 по парцеларен план от 1994 г.
на стопански двор на с. Беловица, община Хисар,
област Пловдив, при граници на имота: парцел
№ 18 – склад за препарати, парцел № 17 – свободна
земя чл. 54, парцел № 8 – склад за торове, парцел
№ 7 – свободна земя чл. 54, парцел № 20 – овцеферма, парцел № 3 – полски път, в с. Беловица,
община Хисар, област Пловдив, за 5555 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
11736
21. – Софийският университет „Св. Кл. Охрид
ски“ обявява конкурси за: професори по: 05.06.20
специална психология (психология на развитието
при увреден слух) – един; 05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (педагогика на естетикохудожествената култура) – един; 05.07.04 специална
педагогика (теория на педагогиката за деца с интелектуална недостатъчност) – един; 05.07.03 методика
на обучението по математика в начална училищна
възраст – един, със срок 3 месеца; доценти по:
01.01.06 геометрия и топология (геометрия) – един;
01.06.06 генетика (генно инженерство на прокариоти
и еукариоти) – един, със срок 3 месеца; асистенти
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по: 05.04.20 германски езици (практически немски
език – един; практически английски език – един),
със срок 3 месеца; 05.07.01 теория на възпитанието
и дидактика – един; 05.07.01 теория на възпитанието
и дидактика (предучилищна педагогика) – един;
основи на изобразителната грамотност с дидактика – един; 01.08.02 икономическа и социална
география – един, със срок 2 месеца; 02.22.01
екология и опазване на екосистемите – един, със
срок 1 месец; асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ:
по 01.06.10 биохимия – един, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
11730
419. – Нов български у ниверситет обявява
конкурси за доценти по: 05.04.01 теория и история
на литературата – един; 05.06.20 специална психология – един, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в НБУ, ул.
Монтевидео 21, отдел „Персонал“, стая 216, тел.
8110236, 8110216.
11763
65. – Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни техноло
гии – София, обявява конкурс за професор по
02.21.07 автоматизирани системи за обработка на
информация и управление (качество и ефективност
на електронните библиотеки) със срок 4 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи на
адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111,
тел. 970-85-83.
11762
337. – Тракийският университет – Стара Заго
ра, обявява конкурси за: Ветеринарномедицинския
факултет за асистенти по: ветеринарносанитарна
експертиза – един; зоохигиена и организация на
ветеринарното обслужване – един, двата със срок 3
месеца; Техническият колеж – Ямбол, за асистент
по теория на автоматичното управление, със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи: за ВМФ – в ректората, отдел „Научен“,
стая 234, тел. 042/699-212, за ТК – Ямбол – в колежа,
ул. Граф Игнатиев 38, GSM 0889-339-914.
11752
12. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.29 епидемиология в сектор „Епидемиология, паразитология и
тропическа медицина“ на катедра „Инфекциозни
болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина“, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
университета, Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 105, тел. 064/884-184.
11754
13. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за: професори по 03.01.15 нефрология – един, в катедра „Нефрология, хематология
и гастроентерология“, сектор „Нефрология“, за
нуждите на Клиниката по нефрология и диализа
на УМБАЛ, „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен;
03.01.58 физиотерапия, курортология и рехабилитация – един, в катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“, сектор „Физикална
медицина, рехабилитация и ерготерапия“, за нуждите
на Клиниката по физикална и рехабилитационна
медицина на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен; доцент по 03.01.33 инфекциозни болести
в катедра „Инфекциозни болести, епидемиология,
паразитология и тропическа медицина“, сектор
„Инфекциозни болести“, за нуждите на Клиниката
„Инфекционни болести“ на УМБАЛ „Д-р Г. Стран-
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ски“ – ЕАД, Плевен, всички със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в университета, Плевен, ул. Кл.
Охридски 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая
105, тел. 064/884-184.
11755
14. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за асистенти по: 03.01.38 анестезиология и реаниматология – двама, в едноименната
катедра за нуждите на клиника по анестезиология
и интензивно лечение на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен; 03.01.12 клинична лаборатория – един, в катедра „Клинична лаборатория,
клинична имунология и алергология“ за нуждите
на „Медико-диагностична клинична лаборатория“
на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен;
03.01.36 офталмология – един, в катедра „Очни
болести, ушни-носни-гърлени болести и лицевочелюстна хирургия“ за нуждите на клиника „Очни
болести“ на УМБАЛ „Д-р. Г. Странски“ – ЕАД,
Плевен; 03.01.37 обща хирургия – един, в катедра
„Хирургически болести“, за нуждите на клиника
„Х иру ргическ и болести“, отделение „Коремна
висцерална хирургия“ на УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, всички със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в университета – Плевен, ул. Кл. Охридски 1, ректорат, ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
11756
78. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за: доцент по 03.01.03 патологоанатомия и цитопатология към Катедрата по обща
и клинична патология със срок 4 месеца; асистенти
по: 03.01.54 медико-санитарна защита към секция
„Медицина на бедствените ситуации“ на Катедрата
по социална медицина и обществено здраве – един,
със срок 3 месеца; 03.03.01 терапевтична стоматология към Катедрата по оперативно зъболечение и
ендодонтия – един (по чл. 68 КТ); 03.01.44 гръдна
хирургия към Катедрата по специална хирургия и за
нуждите на УМБАЛ „Св. Георги“ – един, всички със
срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в личен състав на университета,
Пловдив, бул. Васил Априлов 15А, тел. 032/602-403.
11751
46. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Велико Търново, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти на урбанизираната територия на с. Драганово, община Горна Оряховица, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Велико Търново.
11546
47. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Кърджали, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на гр. Джебел, община Джебел,
с. Кирково, с. Домище, с. Лозенградци, с. Завоя и
с. Дружинци, община Кирково, които са в Службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обявяването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Кърджали.
11733
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48. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землището на гр. Две могили, община Две могили, които са в Службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Русе.
11734
16. – Столичната общинска агенция за прива
тизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че през
септември 2009 г. са продадени следните общински
обекти: 1. помещение към трафопост, ул. Слатинска река, до бл. 5 и 6, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Слатина“, продадено чрез
публичен търг с явно наддаване на Любен Стоянов
Вуков и Георги Дамянов Консулов за 141 000 лв.,
изплатени изцяло от купувачите; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2. помещение
в трафопост, ул. Чайка 7, и бул. Ломско шосе, общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Надежда“, продадено чрез публично оповестен
конкурс на „Автокомерс“ – ООД, представлявано
от Григор Александров Петров, за 38 900 лв., изплатени изцяло от купувача; договорирани 25 000 лв.
инвестиции и 3 работни места; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС) и допълва към
продажбите на общински обекти, извършени през
август 2009 г., със следната продажба: кафе-бар
„Теменуга“, бул. Княгиня Мария-Луиза 49, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продаден на основание § 17, ал. 3 ПЗР ЗПСК
във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 2 ЗППДОбП (отм.) и
Решение № 318 от протокол № 106 от 19.IV.2007 г.
на Столичния общински съвет на ЕТ „Теменуга – В.Н.В. – Тодорка Цветкова“, представляван
от Тодорка Асенова Цветкова, за 541 000 лв., от
които купувачът е изплатил 30% при сключването на договора; останалата част от цената, която
се олихвява в съответствие с чл. 40, ал. 1, т. 3
ЗППДОбП (отм.), купувачът е длъжен да изплати
в срок 5 календарни години, считано от датата на
сключване на договора; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
11780
8. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно ел. захранване на
БКТП 20/0,4 kV 800 kVА“ в ПИ 046045 по КВС на
з-ще с. Кичево, община Аксаково, област Варна.
Подробният устройствен план засяга следните
поземлени имоти по КВС на з-ще с. Куманово:
032071 – „Шама – 3“ – ЕООД, 000139 – полски
път на община Аксаково, 000140 – път ІІІ клас на
Министерството на транспорта, и имоти по КВС
на з-ще с. Кичево: 000008 – път ІІІ клас на държавата, 000394 – полски път на община Аксаково,
и 046045 – „Карада“ – ЕООД, дължина на трасето
123,50 м. Планът се намира в сградата на общинска
администрация Аксаково и всички заинтересувани
могат да се запознаят с него. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до кмета на община Аксаково.
11721
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13. – Община Балчик на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че
са изработени ПУП – парцеларен план за „Радиорелеен възел на „GLOBUL“ в ПИ № 02508.10.604 по
кадастралната карта на Балчик, ПУП – парцеларен
план „Подземен електропровод за захранване на ПИ
№ 77390.32.111 и ПИ № 77390.28.31“ със засегнати ПИ
№ 77390.24.12, ПИ № 77390.32.82, ПИ № 77390.32.5
и ПИ № 77390.28.27 по кадастралната карта на с.
Храброво, община Балчик, ПУП – парцеларен план
за „Подземен електропровод – 20 kV за захранване
ПИ № 18160.56.70“ със засегнати ПИ № 18160.56.57,
ПИ № 18160.25.9, ПИ № 18160.56.58 по кадастралната
карта на с. Гурково, община Балчик, ПУП – парцеларен план, за „Външно електрозахранване на
мобилна комуникационна станция № 4416 в ПИ
№ 62788.38.551“ със засегнати ПИ № 62788.38.403, ПИ
№ 62788.6.4 по кадастралната карта на с. Рогачево,
община Балчик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
ПУП към община Балчик.
11722
2. – Община Белово, област Пазарджик, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработена план-схема за газоснабдяване към ПУП
на гр. Белово в обхвата на гр. Белово и кв. Малко
Белово. План-схемата е изложена за запознаване в
сградата на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
администрацията на община Белово.
11617
3. – Община Белослав на основание чл. 128,
ал. 2, изр. трето ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план на местност
Чакмака за обект: „Ел. захранване НН – 20 кV и
нов водопровод ∅ 160 мм до ПИ 000038 в землището
на с. Езерово, област Варна“. Проектите са изложени в общинска администрация Белослав – дирекция „ОСАБ“, ет. 2, стая № 2, и могат да бъдат
разгледани всеки работен ден от 9 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта в Центъра за
информация и общински услуги при общинска
администрация Белослав.
11496
4. – Община Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за обект „Външно ел.
захранване на приемно-предавателна станция на
„БТК“ – АД, под номер PD 2553 (VEREN) EPS“ в
землището на с. Малък дол, община Братя Даскалови, преминаващо през поземлен имот № 000015 в
землището на с. Малък дол, община Братя Даскалови. Проектът се намира в дирекция „ТРСИСЕ“ при
община Братя Даскалови. Заинтересуваните могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11723
3. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици,
че е изготвен проект за частично изменение на
ПУП – ПУР за кв. 19, 25, 26, 27, 31, 32 и 35 по плана
на ж.к. Лазур, ул. Места, Бургас, който е изложен
за разглеждане в стая 408 на община Бургас. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
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да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11497
3а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици,
че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план
за трасета на външен водопровод за захранване
на УПИ от І до VІІ (за имот пл. № 35), масив 37
в местността Голямата нива – землище Банево,
който е изложен за разглеждане в кметството в с.
Банево. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11498
3б. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици,
че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план
за трасета на ел. кабел за захранване на търговска
и административна сграда в УПИ ІV-5, масив 59 в
местността Курт тепе – землище Бургас, който е
изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11499
28. – Община Варна на основание § 4к, ал. 7
ЗСПЗЗ във връзка с чл. 48, ал. 1 ГПК съобщава
на: Мария Димитрова Минова-Щойбле, че е издадена Заповед № 005 от 27.І.2009 г. на зам.-кмета
на община Варна, с която се одобрява оценката на
част от имот № 2 в м. Яйлата, землище с. Каменар,
община Варна; Василка Манолова Захариева, че е
издадена Заповед № 0227 от 31.Х.2007 г. на зам.кмета на община Варна, с която се одобрява оценката на част от имот № 432 на м. Ментеше – с.о.,
землище кв. Владиславово, община Варна; Дончо
Савов Димитров, че е издадена Заповед № 008
от 29.V.2009 г. на зам.-кмета на община Варна, с
която се одобрява оценката на част от имот № 80
на м. Добрева чешма – с.о., землище кв. Виница,
община Варна. Заповедта може да се обжалва в
14-дневен срок пред Административния съд – гр.
Варна, по реда на АПК.
11724
85. – Община Горна Оряховица на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗУЖВГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащите граждани по реда на чл. 5,
ал. 1 ППЗУЖГМЖСВ е изложен в общината. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника възражения
по списъка могат да се правят по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
11548
67. – Община гр. Гулянци, област Плевен, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени подробни устройствени планове – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за промяна на предназначението на земеделска земя
и парцеларен план за изграждане на „Вятърна
електроцентрала – Милковица“ в землището на
с. Милковица и с. Шияково, област Плевен, с
възложител „В. Пауър“ – ООД, София, за следните имоти: 097028; 175005; 176008; 178021; 179028;
279026; 256013; 179014; 1610 06; 1620 06; 161019;
276024; 275016; 105033; 103031; 103042; 107021; 111046;
112034; 112018; 124039; 233023; 127019 в землището
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на с. Милковица – 045006; 055030; 038022; 036018;
049017; 055033; 0058017 в землището на с. Шияково.
Проектната документация се намира в общинска
администрация Гулянци, стая 25. В едномесечен
срок от обнародването на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Гулянци.
11725
18. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект
на техническата инфраструктура „Разпределителен
газопровод – клон 1“ с трасе и сервитути в землищата на селата Обручище и Медникарово. Проектът
е изложен в сградата на общинска администрация
Гълъбово, ул. Цар Симеон Велики 59, ет. 2, стая 5.
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните по чл. 131, ал. 1 ЗУТ
могат да направят писмени искания, предложения
и възражения по проекта до общинската администрация.
11618
3. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за
обект на техническата инфраструктура „Пречиствателна станция за отпадни води“ в поземлен имот
№ 001816, местност Кайряка, землище гр. Гълъбово.
Проектът е изложен в сградата на общинска администрация – Гълъбово, ул. Цар Симеон Велики 59,
ет. 2, стая 5. В едномесечен срок от обнародването
заинтересуваните по чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да
направят писмени искания, предложения и възражения по проекта до общинската администрация.
11701
6. – Община Девин на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване, предвиждащ: 1. Промяна на
регулацията и отреждането на УПИ Х от Здравен
дом за жилищно строителство. 2. Промяна на
уличната регулация от О.Т. 1006 до О.Т. 1008, във
връзка с което се изменя и регулацията на УПИ
VІІ-257, УПИ VІІІ-255 и УПИ ХІ-263 в кв. 121, кв.
Настан – по плана на гр. Девин. 3. Промяна на
улична регулация от О.Т. 1017 до О.Т. 1028 по реализираните на место подпорни стени, във връзка
с което се променя регулацията на УПИ ІV-254 в
кв. 121 и УПИ І-251, УПИ VІІІ-252 и УПИ VІІ-252,
253 в кв. 122, кв. Настан по плана на гр. Девин.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване в „Държавен вестник“ заинтересованите имат право да направят писмени
възражения, искания и предложения до общинската
администрация – Девин.
11698
11. – Община – гр. Дългопол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлен имот с идентификатор
№ 00789.46.9 м. Трънливата стока в землището на
с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна, за
промяна предназначението на имота от земеделска
земя в територия за жилищно застрояване заедно
с придружващата го комуникационно-транспортна
схема. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „ТУКРП“ на община Дългопол. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
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да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Дългопол.
11699
12. – Община – гр. Дългопол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване за поземлен имот с идентификатор
№ 00789.71.12 в м. Селско буче в землището на
с. Аспарухово, община Дългопол, област Варна, за
промяна предназначението на имота от земеделска
земя в територия за жилищно застрояване заедно с
придружаващата го комуникационно-транспортна
схема. Проектът е изложен за разглеждане в отдел „ТУКРП“ на община Дългопол. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Дългопол.
11700
18. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 и 5 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план на оптичен
кабел в обхват от завод „Арсенал“ до поземлен
имот 000711, преминаващ през следните поземлени имоти в землище Казанлък: 000310 – път ІІІ
клас, полски пътища с номера 000169 и 000172 и
напоителен канал 000314, с дължина на трасето
687,34 м. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
разгледат проекта в стая 11 на община Казанлък
и да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта.
11500
19. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 3 и 5 ЗУТ съобщава, че е изработено изменение
на план за регулация и застрояване на квартали
263, 263А, 550 и 551 и на план за улична регулация
между улиците Стефан Караджа, Свети Никола и
Съединение по плана на гр. Казанлък. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да разгледат проекта в стая
11 на община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
11501
42. – Община Камено, дирекция „Устройство
на територията, архитектура и благоустройство“,
уведомява, че е изготвен проект: подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за
обект: „Изграждане на регионално депо за битови отпадъци“ за ПИ № 000046, ПИ № 000047,
ПИ № 000014 и ПИ № 000043 в землището на с.
Полски извор, община Камено, който е изложен
в сградата на дирекция „УТАБ“, община Камено,
всеки ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да направят
писмени възражения и искания по проекта до
дирекция „УТАБ“, община Камено, в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“.
11502
92. – Община Костинброд на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план на техническата инфраструктура за „Трасе на електрически
кабел за захранване на базова станция № SO1402 на
„Vivatel“, намиращо се в поземлен имот № 637007
в землището на гр. Костинброд, преминаващ през
ПИ № 361045 и ПИ № 000001 – полски път в
землището на с. Драговищица, и поземлен имот

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

№ 673006 в землището на гр. Костинброд. Планът
се намира в сградата на общинската администрация – гр. Костинброд, ул. Охрид 1, ет. 3, стая № 35.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до кмета на община
Костинброд в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
11620
572. – Общинската служба по земеделие – Кюс
тендил, на основание чл. 18д, ал. 7 и 8 ППЗСПЗЗ
съобщава на заявителите за възстановяване собствеността върху земеделски земи, че са изработени
карта и регистър на имот ПИ 903012 в стопански
двор в землището на с. Слокощица (ЕКАТТЕ 67461),
община Кюстендил. Заинтересуваните имат право
да направят писмени възражения в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“. Картите
и регистърът ще бъдат окачени на видно място в
кметството на землището.
11503
72. – Община Ловеч на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че поредният проектосписък на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника и чл. 93,
ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс във
връзка с чл. 84, ал. 1 от същия списъкът подлежи
на обжалване пред кмета на общината.
11702
12. – Община Монтана на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ във връзка с ал. 3 от същия
правилник обявява, че пред сградата на общината
е изложен списък на правоимащи жилищноспестовни вложители. На основание чл. 6, ал. 3 от
правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
11619
4. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
кабелно захранване 20 кV на обект: „Фотоволтаична
централа в ПИ 307027 в землището на гр. Мъглиж,
местност Пишмана“, преминаващ през ПИ 001696,
000982, 001183 и 000979 по КВС на гр. Мъглиж, област
Стара Загора. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
11504
5. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за кабелно
захранване 20 кV на обект: „Фотоволтаична централа
в ПИ 308027 в землището на гр. Мъглиж, местност
Пишмана“, преминаващ през ПИ 303001, 000982,
001183, 000979 и 001614 по КВС на гр. Мъглиж, област
Стара Загора. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
11505
6. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект на ПУП – парцеларен план за
кабелно захранване 20 кV на обект: „Фотоволтаична централа в ПИ 064005 в землището на
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с. Дъбово, община Мъглиж, преминаващ през ПИ
000153 – полски път, по КВС на с. Дъбово, община Мъглиж. Проектът е изложен за разглеждане
в отдел „УТ“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
11506
98. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщаваме, че с протоколно решение,
т. 12 от протокол № 5 от 25.ІІ.2009 г. на ОбЕСУТ
при община Несебър и решение № 727 от протокол
№ 20 от 12.VІІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Несебър, е приет проект за ПУП – парцеларен
план на обект: „Външен водопровод от НВ – 5000
куб. м – Обзор до НВ – 600 куб. м – южен плаж,
землище на Обзор, община Несебър. Трасето на
новопроектирания водопровод започва от напорен
водоем – Обзор, пресича дере с идентификатор
53045.535.601, минава в западния край на полски
път с идентификатор 53045.142.115, пресича път
първи клас и по полски пътища с идентификатори 53045.151.179 и 53045.153.10 достига до напорен
водоем – южен плаж – Обзор, община Несебър,
като в зоната на трасето попадат следните имоти:
землище на Обзор, ЕКАТТЕ 53045, община Несебър,
област Бургас, ПИ 53045.521.3, ПИ 53045.215.104, ПИ
53045.535.601, ПИ 53045.142.115, ПИ 53045.144.191, ПИ
53045.144.604, ПИ 53045.144.520, ПИ 53045.260.201,
ПИ 53045.151.179, ПИ 53045.153.10, ПИ 53045.155.3. В
зоната на сервитута съгласно чл. 58, ал. 4 от Наредба
№ 7 попадат следните имоти: землище на Обзор,
ЕКАТТЕ 53045, община Несебър, област Бургас,
ПИ 53045.521.3, ПИ 53045.215.10, ПИ 53045.215.104,
ПИ 53045.535.601, ПИ 53045.142.115, ПИ 53045.142.2,
ПИ 53045.142.3, ПИ 53045.142.4, ПИ 53045.142.5,
ПИ 53045.142.7, ПИ 53045.142.8, ПИ 53045.142.9, ПИ
53045.142.603, ПИ 53045.142.11, ПИ 53045.144.191,
ПИ 53045.145.2, ПИ 53045.145.3, ПИ 53045.145.4,
ПИ 53045.145.5, ПИ 53045.144.604, ПИ 53045.145.6,
ПИ 53045.145.7, ПИ 53045.144.520, ПИ 53045.260.201,
ПИ 53045.151.179, ПИ 53045.162.1, ПИ 53045.162.4,
ПИ 53045.162.194, ПИ 53045.161.1, ПИ 53045.161.2,
ПИ 53045.160.185, ПИ 53045.160.1, ПИ 53045.160.2,
ПИ 53045.160.184, ПИ 53045.159.1, ПИ 53045.159.2,
ПИ 53045.160.186, ПИ 53045.158.1, ПИ 53045.153.10,
ПИ 53045.153.4, ПИ 53045.153.3, ПИ 53045.153.2,
ПИ 53045.153.1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта чрез кметство Обзор до община Несебър.
11616
93. – Община Пазарджик на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава на гражданите с
многогодишни жилищноспестовни влогове, че е
изготвен и изложен в сградата на общината четиринадесетият годишен списък на правоимащите
жилищноспестовни вложители. На основание чл. 6,
ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
11703
53. – Община Перник на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че са изработени проекти на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП),
за линейна инфраструктура, представляваща път и
подземна кабелна линия 380 V за електрозахранване
на GSM базова станция „Свети Спас“ на „Мобилтел“ – ЕАД, в ПИ № 042001, местност Манастира,
землище с. Големо Бучино, община Перник, които

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

преминават през ПИ № 008292, собственост на
община Перник, ПИ № 042001 – собственост на манастир „Св. Спас“, ПИ № 15504.8.288 – собственост
на община Перник, от КВС на с. Големо Бучино
и УПИ ХVІ, кв. 4, от регулационния план на с.
Големо Бучино, община Перник – собственост на
община Перник. Проектът е изложен на ет. 12, в
стая № 5 на община Перник. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
11686
1. – Община Пещера обявява, че одобреният
списък на правоимащите граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за периода
1.Х.2005 г. – 31.VІІІ.2009 г. е изложен на инфромационното табло на общината. На основание
чл. 6, ал. 3 ППЗУЖПГМЖСВ списъкът подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
11510
24. – Община Поморие на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
гражданите с многогодишни жилищноспестовни
влогове с времепрестояване на влоговете от 5 до
20 г., невключени до този момент и подали документите по чл. 2, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както и приематели на влогове по реда на чл. 4а ЗУПГМЖСВ
до 21.V.2009 г., е изложен в общината. На основание
чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на
обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11726
19. – Община Разград съобщава чрез местната
комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата
на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове на основание чл. 6, ал. 2 от правилника
за прилагане на Закона за уреждане правата на
граж дани с многогодишни жилищноспестовни
влогове (ППЗУПГМЖСВ), че е изготвен списък
по чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ за 2009 г., който е
изложен на информационното табло в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът
подлежи на обжалване по реда на ЗАП в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11704
30. – Община Созопол (ЕКАТТЕ – 67800), област Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ
съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 20.VIII.2009 г. е изменен и
допълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед № РД09-302 от 14.VII.2005 г. на областния управител на
област Бургас за поземлен имот № 1128, описан
в нотариален акт № 123, т. XXVI, д. № 8905/1993,
като същият се нанесе на плана на новообразуваните имоти за зоната по § 4 землище с. Крушевец
с нов номер № 134.513. В регистъра към плана на
новообразуваните имоти новообразуваният имот
№ 134.513 се записва на Христо Димов Иванов с
площ 545 кв. м съгласно нот. акт № 123, т. ХХVI,
д. № 8905/1993. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
11507
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31. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 20.VІІІ.2009 г. е изменен и
допълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед № РД
09-302 от 14.VІІ.2005 г. на областния управител на
област Бургас, за бивш имот № 284. В регистъра
към помощния план за зоната по § 4, землище с.
Крушевец – бивш имот № 284, с площ 1825 кв.м се
записва на Марица Вълканова Овчарова съгласно
решение на Общинска служба „Земеделие“ – Созопол. Новообразуван имот № 135.083, който попада
върху бивш имот № 284 в регистъра към плана на
новообразуваните имоти, се записва на Марица
Вълканова Овчарова с площ 1830 кв.м. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да подават писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на общината.
11508
1. – Община Созопол (ЕК АТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 ППЗСПЗЗ от 20.VІІІ.2009 г. е изменен и
допълнен действащият план на новообразуваните
имоти в зоната по § 4 ЗСПЗЗ, землище с. Крушевец, община Созопол, одобрен със Заповед № РД
09-302 от 14.VІІ.2005 г. на областния управител на
област Бургас, за бивш имот № 6. В регистъра към
помощния план за зоната по § 4 землище с. Крушевец, част от бивш имот № 6 с площ 1000 кв. м
се записва на наследниците на Мавродия Илиев
Карами ха лев съгласно решение на Общинска
служба „Земеделие“ – Созопол. Обособяват се два
новообразувани имота, които попадат върху бивш
имот № 6. Новообразуван имот № 134.512, който
попада върху бивш имот № 6 в регистъра към
плана на новообразуваните имоти, се записва на
наследниците на Мавродия Илиев Карамихалев с
площ 1000 кв. м. Новообразуван имот № 134.006,
който попада върху бивш имот № 6 в регистъра
към плана на новообразуваните имоти се записва на неидентифициран собственик с площ 1139
кв. м. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до кмета на общината.
11509
6. – Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) на трасе на външно ел. захранване, кабел 20
kV за фотоволтаична система за ел. енергия в УПИ
I-267, местност Начева могила, през поземлени имоти
№ 000311 и 000276 по КВС на землище с. Калчево,
област Ямбол. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересуваните в дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
11547
41. – Община „Тунджа“ – гр. Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) на трасе на ел. провод 20 kV за присъединява-
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не на ВЕИ и фотоволтаична централа в ПИ 010073
през поземлен имот № 000008 по КВС на землище
с. Каравелово към електроразпределителната мрежа. Проектът за подробен устройствен план е на
разположение на заинтерисуваните лица в дирекция
„ТСУ и УПП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
11727
31. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план, за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия на Ямбол
за прокарване на кабел 20 kV за резервно ел. захранване на „Предприятие за сладолед и млечни
продукти“ с идентификатор по кадасталната карта
87374.32.89 и 87374.32.76. Проектът за ПУП – парцеларен план, е изложен за разглеждане в община Ямбол, стая 326. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11728
29. – Община Ямбол на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план, за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии на трасе
на електропроводна линия СН 20 kV от поземлен
имот с идентификатор 87374.56.84 по кадастралната
карта на гр. Ямбол до ел. подстанция „Ямбол“.
Проектът за ПУП – парцеларен план е изложен за
разглеждане в община Ямбол, стая 326. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
11729

С ЪД И Л И Щ А
Пловдивският административен съд, трето
отделение, V състав, на основание чл. 181 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Лазар
Ангелов Милев от Асеновград, ул. Поп Матей 1,
вх. А, ет. 3, против Решение № 8 от 22.І.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е утвърдена план-сметката за приходите и разходите
за поддържане на чистотата, сметосъбирането и
сметоизвозването за 2009 г., като освен това са
определени местните такси и цените на услугите на
територията на община Пловдив, като се оспорва
специално пункт ІІ В, касаещ жалбоподателя, който
притежава нежилищни имоти на територията на
общината, по което е образувано адм.д. № 288/2009
по описа на Административен съд – гр. Пловдив,
трето отделение, V състав. Делото е насрочено за
2.ХІІ.2009 г. в 13 ч.
11761
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от „ЕВН България Електроразпределение“ – АД, Пловдив, против Решение
№ 346, взето с протокол от заседание на Общинския съвет – Хасково, проведено на 28.VIII.2009 г.,
с което се изменя Наредбата за определянето и
администрирането на местните данъци и такси и
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цени на услуги на територията на община Хасково,
по което е образувано адм.д. № 532/2009 по описа
на Административен съд – Хасково.
11738
Административният съд – Хасково, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния
управител на област Хасково на Решение № 346 на
Общинския съвет – гр. Хасково, прието с протокол
№ 23 от заседание, проведено на 28.VІІІ.2009 г., в
частта му по т. 1, в която се изменя чл. 40, т. 7,
втори абзац от глава втора, раздел VІ „Такси за
технически услуги“ от Наредбата за определянето
и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Хасково, по
което е образувано адм. д. № 589/2009 по описа
на Административния съд – гр. Хасково. Делото
е насрочено за 18.ХІ.2009 г. в 11 ч.
11739
Асеновградският районен съд, ІІІ гр. състав,
призовава Красимира Асенова Стоянова с последен
адрес Хасково, ул. Граф Игнатиев 19, сега с неизвестен адрес, Галина Ивановна Одажиева, с неизвестен адрес, Стоян Асенов Одажиев, с неизвестен
адрес, да се явят в съда на 24.ХІ.2009 г. в 9,30 ч.
като заинтересовани страни по гр. д. № 549/2009,
заведено от Районна прокуратура – Асеновград,
по чл. 149, ал. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 АПК.
Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11741
Ивайловградският районен съд съобщава, че
в съда има заведено гр.д. № 49/2009 срещу Нада
Возиславова Стойкович и Лила Возиславова Стойкович, и двете с неизвестен адрес, като ответниците
в едномесечен срок от обнародването могат да
подадат писмен отовор, след като се запознаят с
исковата молба и приложенията към нея, които се
намират в деловодството на съда. Ответниците да
посочат адрес за призоваване в посочения едномесечен срок, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11760
Софийският районен съд, 58 състав, призовава
Владимир Митков Лазаров с последен известен
адрес София, ж.к. Изгрев, ул. Латинка 43, ет. 9,
ап. 34, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 2.ХІІ.2009 г. в 11 ч. като ответник по гр.д.
№ 5376/2003, за делбен иск. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11737
Софийският районен съд, 91 състав, призовава
Мохамед Атифи, с неизвестен адрес в България, да
се яви в съда на 14.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр. д. № 4354/2008, заведено от Юлия Николова
Мирчева от София, по чл. 72 СК. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11740
Габровският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр.д.
№ 203/2009 със страни: Комисия за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност,
БУЛСТАТ 131463734, чрез председателя Стоян
Кушлев, с адрес София, бул. Цар Борис ІІІ, против: Павлин Христов Стефанов, ЕГН 6708232204,
с постоянен и настоящ адрес Габрово, ул. Проф.
Николай Цанков 7, община Габрово, област Габрово;
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Розалия Маргаритова Стефанова, ЕГН 6910234057,
Габрово, ул. Проф. Николай Цанков 7, община
Габрово, област Габрово, с правно основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД и с искане за отнемане в полза
на държавата следното имущество на обща стойност 86 698,80 лв., а именно: От Павлин Христов
Стефанов, ЕГН 6708232204, и Розалия Маргаритова
Стефанова, ЕГН 6910234057, на основание чл. 10
във връзка с чл. 4, ал. 1 и 2 ЗОПДИППД: недвижим имот: 5/33 % идеални части от поземлен имот
3595, кв. 128 по плана на Габрово – 40 част, с обща
квадратура 133 кв.м, попадащ в терен за архитектурен резерват, при граници: улица о.т. 1596 – 1595,
поземлен имот 3596, поземлен имот 3594, поземлен
имот 3593, поземлен имот 3593„Б“ и поземлен имот
3593„а“, заедно с магазин (бивш дюкян) на първия
етаж от построената в поземления имот масивна
двуетажна жилищна сграда в Габрово, ул. Пенчо
Славейков 7, със застроена площ 19 кв.м, заедно с
маза (под магазина) със застроена площ 16,30 кв.м,
заедно със съответните идеални части от общите
части от сградата, с описание на поземления имот
по действащата кадастрална карта за Габрово: поземлен имот с идентификатор 14218.510.431, с адрес
на поземления имот Габрово, ул. Пенчо Славейков
7, площ 145 кв.м, с трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване:
ниско застрояване, стар идентификатор: 3595, кв.
271, парцел 8, съседи: 14218.510.622, 14218.510.444,
14218.510.432, 14218.510.433, 14218.510.434, 14218.510.621,
с идентификатор на сградите, които попадат в
имота: сграда 14218.510.431.1 със застроена площ
82 кв.м, брой етажи – 2, предназначение: жилищна
сграда – многофамилна; сграда 14218.510.431.2 със
застроена площ 4 кв.м, брой етажи – 1, предназначение: друг вид сграда за обитаване, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 197, том І, рег.№ 2572, дело № 135,
от 3.VІ.2004 г.; пазарната оценка на имота към
настоящия момент е 27 800 лв.; недвижим имот:
парцел ІІІ-7165 от кв. 14 (Бичкиня – 85) по плана
на Габрово с обща квадратура 438 кв.м заедно
с построените в това място: двуетажна масивна
жилищна сграда с площ 80 кв.м, баня и тоалетна
с площ 7,5 кв.м, при граници за парцела: ул. Синчец о.т. 83а – 83б, от три страни дворище на завод
„Промишлена електроника“, както следва – дв. пл.
№ 7164, дв. пл. № 8104 и дв. пл. № 7163, с описание
на поземления имот по действащата кадастрална
карта за Габрово: поземлен имот с идентификатор
14218.531.75, с адрес на поземления имот Габрово,
ул. Проф. Николай Цанков (Синчец) 7, с площ
522 кв.м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: урбанизирана, стар идентификатор 7165, кв. 14, парцел
3, съседи: 14218.531.76, 14218.531.586, 14218.531.62, с
идентификатор на сградата, която попада в имота:
сграда 14218.531.75.1 със застроена площ 85 кв.м,
брой етажи – 1, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, придобит с нотариален акт за
замяна на недвижими имоти № 45, том ІІІ, дело
№ 1652/1998 г., вх. рег. № 787, на парт. кн., том
№ 225, стр. № 295, 296; пазарната оценка на придобития чрез замяната недвижим имот към настоящия
момент е 53 300 лв.; сумата 2800 лв., представляваща левовата равностойност по пазарни цени от
продажбата на поземлен имот № 14218.531.76 по
кадастралната карта на Габрово, община Габрово,
област Габрово, одобрена със заповед № КД-14-07-199
от 5.ХІІ.2007 г. на началника на СГКК – гр. Габрово,
с адрес: ул. Проф. Николай Цанков (Синчец) 7, с
площ 134 кв.м, трайно предназначение: урбанизи-
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рана, начин на трайно ползване: незастроен имот
за жилищни нужди, стар идентификатор кв. № 14,
№ 8104; сумата 2795,80 лв., представляваща левовата равностойност по пазарни цени от продажбата
на товарен автомобил „ГАЗ 53“, цвят син, с ДК
№ ЕВ 09 07 Т, с рама № 47752, двигател № 1743.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 4, ал. 2
ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на
отчужденото имущество (недвижим имот и МПС),
то под условията на евентуалност предявяваме
иск с цена, изчислена въз основа на стойността,
обективирана в нотариалния акт и договора за
покупко-продажба, както следва: сумата 1250 лв.
от продажбата на поземлен имот № 14218.531.76
по кадастралната карта на гр. Габрово, община
Габрово, област Габрово, отчужден с нотариален
акт № 49, том ІV, рег. № 8160, дело № 587/2007г.
от 28.ХІІ.2007 г.; сумата 300 лв. от продажбата на
товарен автомобил „ГАЗ 53“, цвят син, с ДК № ЕВ
09 07 Т, с рама № 47752, двигател № 1743, съгласно
справка с изх. № 19661 от 19.VІ.2008 г. на ОД на
МВР – гр. Габрово, отчужден от проверяваното
лице с договор за покупко-продажба на МПС
от 25.ІІІ.1998 г. Заинтересованите лица могат да
предявят своите претенции върху имуществото
до първото заседание за разглеждане на делото.
Първото съдебно заседание по делото е насрочено
за 15.І.2010 г. от 10 ч.
11742
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4193/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Венжистер – Я“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 27, вх. Б, ет. 5, ап. 20, и с
предмет на дейност: сделки по покупко-продажба на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажбата им, сделки с отпадъци от
черни и цветни метали, спедиционни, комисионни,
складови и лизингови сделки, сделки по търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски и рекламни сделки, сделки по внос, износ и реекспорт и бартерни
сделки, сделки по превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, сделки по дърводобив и
дървопреработка и сделки по извършване на таксиметров превоз на пътници, сделки по авторемонт,
автотенекеджийство, автобояджийство, регулиране
и балансиране на гуми, автомивки, пътна помощ
и сделки и консултирането им с движимо и недвижимо имущество, строителство и проектиране,
разкриване на обменни бюра и обмяна на валута.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Руси Нейков Русев.
46623
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4191/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рафаел Лежър енд ентъртейнмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: пок у пко-прода жба на недви ж ими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
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вътрешна и външна търговия, както и всяка друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 10 000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Васос Андре.
46624
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4188/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Катя – Никит“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Резвая 2В, и 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, складови сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, строителство, туроператорство,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Никит Иванов
Костадинов.
46625
Бургаският окръжен 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. № 4186/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Рафаел
дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: предоставяне на услуги – развитие и
управление на инвестиционни проекти, услуги и
посредничество при проектиране, строителство и
обзавеждане на недвижими имоти, услуги, посредничество и управление при отдаване под наем на
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Васос
Андреу.
46626
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4187/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Диаманта“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Карнобат, ул.
Страцин 12, и 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, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски, козметични и фризьорски
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, превоз на пътници и
товари в страната и извън нея, външнотърговски
и бартерни сделки, лизинг, селски туризъм, ловен
туризъм, екотуризъм, търговия с билки, търговия с
цветни и черни метали, рибовъдство и аквакултури.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Диан Чанев Ангелов.
46627
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4208/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Спирит Валей“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Лазур, бл. 76, ет. 12, ап. 70, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителни услуги, преводни и счетоводни услуги
и консултации. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Дейвид Лауренс Аткинс.
46628
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4237/2007 вписва еднолично дружество
с ог ра н и чена о т г оворнос т „С т еп т ън п роп ър тис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 33, вх. 5, ет. 1, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, консултантски
услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически услуги, туроператорска и турагентска дейност,
търговско представителство, сделки с интелектуална
собственост, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Стивън Хюз.
46629
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4236/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Арми оптик“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 15, вх. 7, ет. 4, ап. 10, и с предмет
на дейност: здравна консултация по проблемите на
зрението, предприемане на мерки за корекция на
зрението, предписани от лекар, изработка и продажба
на очила и материали за очна оптика, 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
и спедиционни сделки, превозни сделки, превоз на
пътници и товари, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж, проектиране или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Таня Петкова
Армянова.
46630
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5664/92 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Златка Ангелова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
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Коста Димитров Ангелов и го вписа като едноличен търговец с фирма „Златка Ангелова – Коста
Ангелов“, Бургас.
46631
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4207/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дентал технолоджи
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Приморско, ул. Трети март 17, и с предмет
на дейност: търговия със стоматологична техника,
производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия
на едро и дребно с хранителни и нехранителни
стоки, експорт и реекспорт, транспортни услуги,
външнотърговска дейност, маркетинг, туроператорска, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна,
информационна и импресарска дейност, търговска
дейност с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел експлоатация или продажба, производство и
разпространение на програмни продукти, битови
услуги, предприемаческа и консултантска дейност
и други дейности, продажба на стоки от собствено
производство. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бернард Павлович.
46632
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4201/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Свет 1“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Карнобат, ул.
Алеко Константинов 4, и 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, внос
и износ, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, козметични и фризьорски услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, външнотърговски и бартерни сделки, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Светослав Тончев Станчев.
46633
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4200/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ейрън“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Страцин, ул.
Тракия 16, и 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, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ахмед Юсеин Ахмед.
46634
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4199/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Инс консулт 1“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 29, вх. 2, ет. 2, ап. 3, и 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, застрахователно посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки – превоз на пътници, стоки и товари на територията на
страната и в чужбина, отдаване на автомобили под
наем, внос и износ, складови сделки, отдаване на
автомобили под наем, внос и износ, складови сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство и ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валентин
Недялков Динев.
46635
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 4197/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Вижън пропъртис“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Славянска 29, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредничество или търговия с
недвижими имоти, търговско представителство,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Борисов Бухчев.
46636
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4195/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Д.С.К. – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 55, вх. Л, ет. 4, ап. 7, и с предмет
на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, управление на
недвижими имоти, вносно-износни сделки, тур
операторски услуги и туристическо агентиране,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни сделки,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
складови сделки, хотелиерство и ресторантьорство,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, лизинг, строително-монтажни работи.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и с управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Димка Стоянова Неведешева.
46637
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4192/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Еллис пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност:
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покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и с управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Антонакис Джионис.
46638
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4194/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гоу Бългеъриа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Карнобат, ул.
Сашо Кофарджиев 5, и с предмет на дейност: търговия със стоматологична техника, производство на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговия на едро и дребно
с хранителни и нехранителни стоки, експорт и
реекспорт, транспортни услуги, външнотърговска
дейност, маркетинг, туроператорска, хотелиерска,
ресторантьорска, рек ламна, информационна и
импресарска дейност, търговска дейност с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел експлоатация
или продажба, производство и разпространение на
програмни продукти, битови услуги, предприемаческа и консултантска дейност и други дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и с управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Ейдриън Чарз Хигс.
46639
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4223/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ависта 777“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 34, вх. 2, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари
и спиртни напитки след издаването на съответен
лиценз, производство на стоки с цел продажба,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, транспортни сделки в страната в чужбина,
сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица и дружества,
извършване на сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, козметични услуги, изкупуване,
заготовка, предварителна обработка и реализация
на вторични суровини, счетоводни услуги, валутни
сделки, туристически, туроператорски сделки, вкл.
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и с управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Станислав Леонидов Луков.
46640
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4221/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Вассмар“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Несебър, ул. Месамбрия 8, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ, строителство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, селскостопански
сделки, строителни услуги и други незабранени
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със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Коста
Кирилов Андреев.
46641
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4219/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Анмар – 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Поморие, ул. Нео Анхиало
8 – 9, и 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, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Мариос Константиноу.
46642
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4249/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Приморско, ул.
Бриз 23, и 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, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни
и програмни услуги, превозни услуги – превоз на
пътници и товари в страната в чужбина, търговско представителство и посредничество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и с управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Златина Великова Атанасова.
46643
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4250/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евроглас“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Рупча и с
предмет на дейност: производство и търговия със
стъклопакети за всички видове дограма, строителни
сделки, сухо строителство и всякакъв вид строително-ремонтни услуги, производство и търговия
със строителни материали, транспорт, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Мустафа Ахмед Якуб.
46644
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4253/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Неомакс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил
Левски 9, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и
в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, туроператорска дейност, туристическа
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, консултантски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
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е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Тодор
Костадинов Костадинов.
46645
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4254/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Стип“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови, бл. 5, вх. 3, ет. 3, и с предмет на
дейност: сделки за осъществяване на вътрешен и
международен транспорт, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
вътрешна и външна търговия, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, производство и търговия със селскостопански и промишлени стоки в страната и в чужбина,
сделки за предоставяне на информационни услуги,
търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Иван Павлов Павлов.
46646
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4255/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Чапразлиев и партньори“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Шейново 108, ет. 1, ап. 3, и с предмет
на дейност: правно и търговско обслужване на дейността на български и чуждестранни юридически
и физически лица, в т.ч. консултации в областта
на търговското право, инвестиции, финансиране,
данъчно облагане и застрахователни отношения,
учредяване и регистрация на дружества, фондации, сдружения и еднолични търговци, сделки
с недви ж ими имоти, поку пка, извършване на
строеж и подобрения, отдаване под наем, лизинг
или аренда и продажба на недвижими имоти,
консултации в областта на вещното и договорното право, изготвяне на всякакви книжа – молби,
тъжби, заявления, жалби, изготвяне на писмени
договори, нотариални актове за собственост, замени, ипотеки, дарения, завещания, суперфиции
и сервитути. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Рени
Николова Георгиева.
46647
Бургаският окръжен 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. № 4256/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Стелиос
естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
цялостно строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, агентство и реклама, вътрешна и
външна търговия, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Васос Андреу.
46648
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4257/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Ретро Ахтопол“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Ахтопол, кв. Лазур, ул. Нептун
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28, ап. 9, и 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, таксиметрови
и спедиционни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни,
програмни или други сделки, външнотърговски
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Людмила Михайловна Вашкевич.
46649
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4242/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Компютър офис Айтос“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Айтос, ул. Славянска 1Б, вх. Б, ет. 3, ап. 5, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия
на едро и дребно, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, вкл.
с технологично оборудване, маркетингови сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, ремонт на компютърна и
офис техника, копирни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство на мебели, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Живко Стаматов Лечев.
46650
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4243/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Бритиш пропъртис“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар
Симеон I № 58, ет. 4, ап. 13, и 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, внос
и износ, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, магазинерство, ресторантьорство, кафетерия,
международен транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, селскостопански сделки, строителни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Сергей Григорян.
46651
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4209/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хорда“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Васил
Априлов 16, ет. 3, офис 1, и с предмет на дейност:
покупка на едро и дребно на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, туроператорска и турагентска дейност, предоставяне на транспортни, хотелиерски,
туристически, информационни и други незабранени
със закон услуги, сделки с интелектуална собственост, обмяна на валута, ресторантьорство, ексте-
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риорно и интериорно строителство, извършване на
строително-ремонтни услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, лизинг, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 146 000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Валерия Лъвовна Краснова.
46652
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4210/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „ТД“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Стара
планина 20, и 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,
външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, вътрешен и
международен превоз, стоков контрол, туристически, туроператорски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Теодора Георгиева Косаровска.
46653
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4211/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Василеу естейтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 58, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, агентство и
реклама, вътрешна и външна търговия, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Васос Андреу.
46654
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4212/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Г. Захариу“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, цялостно строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, агентство и
реклама, вътрешна и външна търговия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Захарис Захариу.
46655
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 846/2005 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Екоклима – проект“ – ЕООД.
46656
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 1562/97 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Инфрастрой“ – АД.
46657
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4015/2006 вписва промени за „Смарт инвест“ – ЕООД: вписва като съдружник Катя Гочева
Минкова; вписва промяна на наименованието от
„Смарт инвест“ – ЕООД, на „Смарт инвест“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
46658
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4070/2006 вписва промени за „Луко бул
ойл“ – ООД: освобождава като съдружник Сашо
Милев Цачев; вписва като съдружник Димитър
Даниелов Маслинков; освобождава като управител
Даниел Димитров Маслинков; вписва като управител Димитър Даниелов Маслинков; вписва промяна
в наименованието от „Луко бул ойл“ – ООД, на
„М и Д трейдинг“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
46659
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 2646/2007 вписва промяна за
„АГА – 2007“ – ЕООД: освобождава като управител
и едноличен собственик на капитала Яни Петков
Буланов; вписва като управител и едноличен собственик на капитала Агнешка Козловска; вписва
нов учредителен акт.
46660
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 3197/2007 вписа промени за „Царево
холидейс“ – ООД: освобождава като съдружници
Владимир Стоев Караджов, Петя Венциславова
Милева-Караджова, Владимир Недялков Колев и
Атанаска Маркова Колева; вписва като съдружници „Амфора риал естейтс“ – ЕАД, и „Селур ВК
холдинг“ – ЕООД; освобождава като управители
Владимир Стоев Караджов и Владимир Недялков
Колев; вписва като управители Хавиер Карлос
Феррандо Валс, Фернандо Агуд Баско, Алфредо
Салвадор Алапон Кодонер, Карлос Мартин Алапонт
Кодонер и Васил Николов Костадинов заедно и
поотделно, а при сделки, поемане на задължения
или други правни действия на стойност над 60 000
евро или тяхната равностойност в друга валута
винаги заедно от които и да е двама от управителите; вписва нов адрес на управление – Бургас, ул.
Св. Патриарх Евтимий 2, вх. А, ап. 1; вписва нов
дружествен договор.
46661
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 3284/2007 вписа промени за „ТМ имобилити“ – ЕООД: вписва увеличаване на капитала
на дружеството от 80 000 лв. на 800 000 лв.; вписва
нов учредителен акт.
46662
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 4043/2006 вписа промени за „Испаноамерикана де инверсионес“ – ООД: вписва като
съдружници Пабло Енрике Канал, Едгардо Хосе
Мурийо и Хорхе Раул Коласанти; вписва като
управител Пабло Енрике Канал; дружеството ще
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се управлява и представлява от управителите Себастиан Техеро Родригес и Пабло Енрике Канал
заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
46663
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 2257/2007 вписа промени за „Бетрон“ – ООД:
вписва ново седалище и адрес на управление – с.
Костанденец, община Цар Калоян, ул. Ивайло 2;
вписва нов дружествен договор.
46664
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г.
по ф.д. № 3875/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гарант 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 191, ет. 4, ап. 16, и с предмет на
дейност: вътрешнотърговска дейност – изкупуване
и реализация, външнотърговска дейност – внос,
износ, реекспорт, бартерни операции, комисионна
търговия, посредническа дейност в областта на
вътрешната и външната търговия, представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна, спедиторска, маркетингова,
консултантска и лизингова дейност, битови услуги,
архитектурни, художествени, строителни, монтаж
на охранителни системи, системи за контрол на
достъпа, пожароизвестителни и ел. инсталации,
ремонтни, довършителни дейности, вътрешен и
външен дизайн, строителни облицовки, фасадно
и интериорно оформление, търговия с недвижими
имоти, сервизна дейност, производство и търговия
с електронна техника и творби на художествени
занаяти, вътрешен и международен туризъм, кафетерия, ресторантьорство, хотелиерство, таксиметрови превози, разкриване и експлоатация на
магазини за продажба на хранителни стоки и стоки
за бита, производство и търговия със селскостопанска продукция в първоначален и преработен вид.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Георги Нешков Димитров.
46665
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4235/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Полмар 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 16, вх. 5, ет. 2, ап. 4, и с предмет на
дейност: строително предприемачество, строителномонтажни, строително-ремонтни и довършителни,
монтажни и ремонтни услуги, търговска дейност в
страната и в чужбина, комисионни сделки, както
и всички други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Мавер Димов Мавров.
46666
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4234/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Имоти Про“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Александровска 111, ет. 1, и с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки,
рекламни и информационни услуги, туристически
и туроператорски сделки, в т.ч. хотелиерски и ресторантьорски услуги, транспортни сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки,
продажба на стоки от собствено производство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
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в първоначален, преработен или обработен вид,
сделки с интелектуална собственост. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Димчев Господинов.
46667
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4241/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Несанс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, ул.
Априлци 13, и 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, външнотърговски
сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, счетоводни,
консултантски, управление на търговски дружества
или други услуги, проектиране на инсталации,
строителство, монтаж и изграждане на сгради,
инсталации и системи, ремонт и поддръжка на
електрически и В и К инсталации. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Диана Петрова Георгиева.
46668
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 4240/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Джой
дивелъпмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Железник, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически,
товарни и транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица 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 капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Шарлот Ан Куиперс.
46669
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4239/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Камипекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 88, вх. 1, ет. 2, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, външнотърговски сделки, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, проектиране, строителство и ремонт, технически контрол и надзор
на жилищни и промишлени сгради и съоръжения,
туроператорски услуги, туристически агентски и
допълнителни туристически услуги. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Събин
Петров Ганев.
46670
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Бургаският окръжен 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. № 2307/2004 вписва промяна
за „Медицински център за специализирана помощ
д-р Иванови – Визус“ – ООД: освобождава като
управител Петко Методиев Иванов; вписва като
управител Методи Петков Иванов; вписва промяна
в наименованието от „Медицински център за специализирана помощ д-р Иванови – Визус“ – ООД,
на „Медицински център за специализирана помощ
д-р Иванови – Младост“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
46671
Бургаският окръжен 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. № 2085/2004 вписва промяна
за „Индустриален сервиз“ – ООД: вписва като
съдружници Тенчо Симеонов Атанасов и Весела
Тодорова Атанасова; вписва увеличение капитала
на дружеството от 5000 лв. на 40 000 лв.; вписва
нов дружествен договор.
46672
Бургаският окръжен 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. № 3369/99 вписва промяна
за „Евростил“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Стоян Димов Томов; вписва като
управител Драгомир Стоянов Томов; вписва нов
дружествен договор.
46673
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 307/20 02 вписва промени за „Сънмакс“ – ООД: освобождава като съдружник Христо
Стоянов Тюлиев; вписва промяна в наименованието от „Сънмакс“ – ООД, на „Сънмакс“ – ЕООД;
вписва нов учредителен акт.
46674
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ
с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 2647/95 вписа
прекратяване на дейността на „АНСТЕ“ – ООД;
открива производство по ликвидация на дружеството с ликвидатор Руси Георгиев Андреев и срок на
ликвидация три месеца.
46675
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 3162/95 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Хляб и хлебни изделия“ – ЕООД.
46676
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4214/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Овърсийс пропърти солюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Несебър, к.к. Слънчев бряг, ул. Славянска 40, и с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
сделки по осъществяване на търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, сделки по покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки по предоставяне на строително-монтажни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и с управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Стивън Томас О’Донован.
46677
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4213/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Андреу естейтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно строителство
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, агентство и
реклама, вътрешна и външна търговия, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и с управлява и представлява
от управителя Васос Андреу.
46678
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г. по
ф.д. № 4215/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди Ес Ди комфорт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 55, вх. 4, ет. 7, ап. 81, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, проектантски, консултантски, хотелиерски, туристически, рекламни, фотографски,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, външнотърговска дейност, внос, износ,
реекспорт и всякакви други дейности и услуги,
които не са забранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Станимир
Николов Димитров.
46679
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4216/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Ем Пи Джи“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Цар Калоян 162,
и 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, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Пейо
Николов Шиваров.
46680
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4217/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Виста инженеринг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Мария-Луиза 27, вх. 8, ет. 8, ап. 24, и 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, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
административни, консултантски услуги и КТК,
проучване и проектиране, покупка, строеж и сделки
с недвижими имоти, хотелиерски, туристически,
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рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизингови сделки, внос и износ,
международен и вътрешен транспорт, изготвяне на
експертни становища, валутни сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Димитър Иванов Стойков.
46681
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 2763/2004 вписа промени за „Нефтгазинженеринг“ – ООД: вписва нов адрес на управление – Бургас, ул. Кавала 15, ет. 4, ап. 7; вписва нов
дружествен договор.
46682
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 3146/2004 вписа промени за „М пауър“ – ЕООД: вписва промяна във фамилното име
на едноличния собственик на капитала от Мария
Иванова Иванова на „Мария Иванова Василева“;
вписва нов учредителен акт.
46683
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 2447/2000 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен
отчет за 2006 г. на „Специализирана болница за рехабилитация – Свети Влас – Слънчев бряг“ – АД.
46684
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 1562/97 допуска прилагането на представения проверен и приет годишен счетоводен отчет
за 2005 г. на „Инфрастрой“ – АД.
46685
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 4218/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Дара и фамилия“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул.
Цар Симеон 20, и 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, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, сделки
с индустриална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Дарина
Георгиева Мишева.
46686
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 4016/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Евиа“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Македония 75, партерен етаж, и с предмет на дейност:
търговска дейност на едро и дребно в страната и
в чужбина, внос, износ, реекспорт, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски,
икономически, административни, строителни и
предприемачески услуги, кафетерия, посредничество при сделки с недвижими имоти, сделки по
управление на недвижими имоти, 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, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, покупка, проектиране, инженеринг,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и отдаване под наем, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Панайотис
Апостолос Чартоглу.
46687
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 4012/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Трейд – 5 М“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, кв. Долно Езерово,
ул. Орляк 9, и с предмет на дейност: проектиране,
изработка и монтаж на изделия от метал и метални
конструкции, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски (след получаване на лиценз),
туристически, туроператорски (след получаване на
лиценз), турагентски (след получаване на лиценз),
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско представителство и
посредничество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки с
интелектуална собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова
иновационна дейност, извършване на охранителна
дейност и самоохраняване (съгласно чл. 11 от Закона
за частната охранителна дейност). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Петър Стефанов Зидаров.
46702
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 4009/2007 вписва еднолично дружество
с ог ра ни чена о т г оворнос т „Щас тл и ви я т Дейвид“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Лазур, бл. 53, вх. В, ет. 4, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, производство на стоки с цел продажбата им в страната и
в чужбина, внос-износ, комисионни, спедиционни,
складови, превозни и лизингови сделки, търговия
с хранителни продукти и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
туристически – селски туризъм, спортен туризъм,
ловен туризъм, екотуризъм, хотелиерски, превозни,
рекламни, информационни услуги, сделки, свързани
с предоставянето на други услуги, производство и
реализация на селскостопанска продукция, покупка,
строителство или обзавеждане на недвижими имоти
в страната и в чужбина с цел отдаване под наем
или продажба, хотелиерство и ресторантьорство,
бартерни сделки, туроператорски и турагентски
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Дейвид Майкъл Кристоф.
46703
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4174/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Естелл“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Еделвайс 8а, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителни
сделки и услуги, осъществяване на ниско- и високо-
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етажно строителство чрез възлагане, производство
и търговия на промишлени, селскостопански и
битови стоки и изделия в готов и преработен вид,
импорт, експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически и туроператорски услуги, посредничество
при продажба на недвижими имоти, комисионни,
спедиционни и превозни сделки и услуги, търговско представителство, посредничество и агентство,
сделки с интелектуална собственост, както и всички други сделки и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и с управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала Едуард Басс.
46704
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4173/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Нисий“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Хан
Крум 15б, ет. 2, и с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, сделки по осъществяване
на търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, внос
и износ, сделки по покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки по
предоставяне на строително-монтажни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Стоян Петров Шопов.
46705
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 2587/2006 вписва промени за „Интерком
Балкан“ – ООД: вписва промяна в наименованието от „Интерком Балкан“ – ООД, на „Ресорт
девелопментс груп“ – ООД; вписва нов дружествен
договор.
46706
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4184/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Европроект инженеринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Възраждане 10, ет. 5, и с предмет на дейност: строителен
надзор в проектирането и строителството, технически контрол в проектирането и строителството,
проучване, проектиране, подготовка на сгради и
съоръжения, изпълнение, производство и внедряване, строително-монтажна, строително-ремонтна
и пласментно-снабдителна дейност, разработка на
нови технологии, административно-техническо обслужване в областта на строителството, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в областта на инвестиционното проектиране и
контрол, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, както
и рекламни, информационни и програмни сделки
и услуги, консултантски и маркетингови сделки.
Дружеството е с капитал 5100 лв. и сe управлява и
представлява от управителя Мартин Желков Дяков.
46688
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4185/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Бургас фиш“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Перущица 58,
ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

собствено производство, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Йордан Динев Михов.
46689
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4183/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Одисеас“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, всички видове
строителна и строително-монтажна дейност, инженеринг, цялостно проектиране, отдаване под наем
на недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, както и всяка друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Мариос Христу.
46690
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4182/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Христу – Мавруди БГ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, цялостно строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всички видове строителна и строително-монтажна
дейност, инженеринг, цялостно проектиране, отдаване под наем на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество, както и всяка
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Мариос Христу.
46691
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4181/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Дипл“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ул. Македония 60, ет. 2, ап.
7, и с предмет на дейност: покупка и продажба
на недвижими имоти, търговия на едро и дребно, производство, строителна и предприемаческа
дейност, както и всяка друга стопанска дейност,
която не е забранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Димитър Кирчев Тодоров.
46692
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4180/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Комодор АИ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл.
19, вх. 4, ет. 7, ап. 21, и 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,
външнотърговски сделки, комисионни, спедиторски,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги, превозни сделки,
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
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собственост, маркетингова, инженерингова, инвестиционна, складова, лизингова и иновационна
дейност и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Иван Славчев Кочев.
46693
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4179/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Елементо“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Иван Шишман 30,
и с предмет на дейност: производство на стоки с
цел търговия на едро и дребно, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, покупка на
недвижими имоти и вещни права върху недвижими
имоти, строежи и подобрения, управлението им,
отдаване под наем, лизинг или аренда и продажбата им, комисионни, спедиционни, ск ладови,
туроператорски сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, проектиране,
строителство, обзавеждане и покупко-продажба на
недвижими имоти, външнотърговски сделки – внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Динка
Василева Добрева.
46694
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4176/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Дебнаш“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Несебър, в.с. Елените, комплекс „Привилидж форт“, бл. А3, ап. 75, и 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 дистрибуторски сделки, автомобилен
транспорт в страната и в чужбина, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или отдаване под наем, лизинг, както и
други незабранени със закон сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Ашли Джонатан Кемшал.
46695
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4175/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Крис енд Денис инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
к.к. Слънчев бряг, Авеню център, и с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, комисионни
и посреднически сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Денис Кей Шнайдер.
46696
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 2381/2001 вписа промени за „Бург машинъри“ – ЕООД: заличава като прокурист Никола
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Георгиев Карагьозов; вписва като прокурист Надежда Неделчева Димитрова, която ще представлява
дружеството.
46697
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф.д. № 3980/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „СН трейдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Цар Асен 30, и с предмет на дейност: покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, интериорен
дизайн, консултантски услуги, транспортни услуги
и отдаване под наем на автомобили (рент-а-кар)
(след получаване на разрешение), комисионни,
спедиционни, превозни и складови сделки, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство
(след получаване на разрешение), туристическа
и туроператорска дейност (след получаване на
разрешение), импресарски, програмни, ремонтни,
строително-монтажни, информационни услуги,
външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Абдул Уахаб Шейкх.
46698
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 4006/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Къмпинг Европа ентърпрайсез“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 53, вх. В, ет. 4, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
производство на стоки с цел продажба в страната и
в чужбина, внос-износ, комисионни, спедиционни,
складови, превозни и лизингови сделки, търговия
с хранителни продукти и търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
туристически – селски туризъм, спортен туризъм,
ловен туризъм, екотуризъм, хотелиерски, превозни,
рекламни, информационни услуги, сделки, свързани
с предоставянето на други услуги, производство и
реализация на селскостопанска продукция, покупка,
строителство или обзавеждане на недвижими имоти
в страната и в чужбина с цел отдаване под наем
или продажба, хотелиерство и ресторантьорство,
бартерни сделки, туроператорски и турагентски
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Франк Роналд Джонстон.
46699
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 4008/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ем – Ди“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Св.
Патриарх Евтимий 111, ет. 3, ап. 6, и 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 на местни и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки,
лизинг, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия,
туристически, рекламни, информационни, програмни услуги, външнотърговски сделки – импорт,
експорт и реекспорт, извършване на таксиметрови
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услуги със собствен и/или нает транспорт, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел отдаване под наем или продажба, извършване
на строителни, строително-ремонтни и строително-монтажни услуги, външнотърговски сделки и
маркетинг, контрол на електромрежи и системи,
контрол на химични и физични фактори на работната среда. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Мария Стоянова Рашкова.
46700
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.IХ.2007 г.
по ф.д. № 3839/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Елиятур“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
бл. 1Б, вх. А, ет. 4, ап. 12, и с предмет на дейност:
туроператорска и туристическа агентска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, предоставяне на
допълнителни туристически услуги по смисъла на
Закона за туризма, консултантска дейност, търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, превозна, складова, рекламна,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, информационни и маркетингови услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Емилия Илиева
Илиева-Ангелкова.
46701
Варненският окръжен 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. № 2318/2001 вписа промени
за „О енд К – холидейз“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Огнян Борисов Иванов и
вписва като такъв Матей Василев Жеков, който
ще представлява дружеството заедно и поотделно
с другия управител.
46707
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 2835/94 вписа промени за „Теньо 56“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Стоян Николов Стоянов и вписва като такъв Йонко
Райков Костадинов.
46708
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5407/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Есенди трейдинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски
полк 128, офис 81, и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост, превозна, спедиционна, комисионна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Найджъл Питър Дайнс, който го управлява и представлява.
46709
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 5321/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Конкорд естейтс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Русе 15, и с предмет на
дейност: придобиване на недвижими имоти, строителство, отдаване на имоти под наем, хотелиерство,
ресторантьорство, представителство на български
и чуждестранни фирми в страната и в чужбина,
транспортна, комисионерска и посредническа дей-
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ност, туристически услуги, туроператор, рекламна и
издателска дейност, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници „Евросилекс“ – ООД, и
Тибо Пиер Мари Тетинжер и се управлява и представлява от Тибо Пиер Мари Тетинжер и Никола
Лоик Галан заедно и поотделно.
46710
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф.д. № 3987/2007 вписа промени за „Еко Ел“ – ООД:
заличава като съдружник Здравка Йовчева Иванова;
вписва като съдружници Йовчо Великов Тодоров и
Илко Георгиев Йоцев; вписва като управител Илко
Георгиев Йоцев, който ще представлява дружеството
с другия управител Веселин Тодоров Гецов.
46711
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5369/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Спаг консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Света Параскева 2, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, внос и износ на всякакви
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска,
туристическа, агентска и ресторантьорска дейност
(след лицензиране), рекламна, информационна,
импресарска, програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска
дейност, консултантски услуги в сферата на счетоводното, данъчното, маркетинговото и финансовото
обслужване, строително предприемачество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, посредничество при покупко-продажба
и наем на недвижими имоти, както и управление
и оценки на недвижими имоти. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Сашка Райчева
Козарева и Георги Петров Козарев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
46712
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5454/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Атекс КС“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Варна, ул. Страхил войвода 42, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
търговия на едро и дребно, внос и износ, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, строителство,
транспортна и таксиметрова дейност, хотелиерство,
ресторантьорство и туризъм (след лиценз), изкупуване и заготовка на селскостопанска продукция
и промишленост, счетоводни, финансово-данъчни
услуги и консултации, комисионна, спедиционна и
складова дейност, строителство, строително-монтажна и ремонтна дейност, промишлен дизайн,
проектиране,изграждане, търговия с търговски
марки и промишлени образци, софтуерни продукти,
маркетинг, инженеринг, реклама. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Димитров
Димитров и Костадин Димитров Костадинов и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
46713
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 5390/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Хайндсайт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 50, вх. Г, ет. 5,
ап. 76, и с предмет на дейност: строеж и продажба
на недвижими имоти, покупка на недвижими имоти
с цел продажба, посредническа дейност по сделки
с недвижими имоти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, вътрешна и външна търговия,
ресторантьорство и хотелиерство, транспортна,
комисионна, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, лизингова (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Майкъл Джон
Съливан, който го управлява и представлява.
46714
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5119/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Краси – 86“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик, бл. 402, вх. 5, ет. 2, ап. 86, и с предмет на
дейност: третиране, транспортиране и временно
съхраняване на отпадъци, които нямат опасни свойства (след лиценз), авторемонтна дейност, внос и
продажба на употребявани автомобили, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, рент-а-кар и таксиметрови услуги,
поддържане на линии на градски и извънградски
пътнически, обществен транспорт (след лиценз),
строителна дейност и изкопни работи с багер и
инвеститорска дейност в строителството, търговско
посредничество и комисионерска дейност, импорт,
експорт и реекспорт, търговия на едро и дребно,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, представителство на местни
и чуждестранни юридически лица. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Красимир Диянов Колев, който го управлява и
представлява.
46851
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 932/2003 вписа промени за „Нейвис – Марин
шипинг“ – ООД: заличава като съдружник Петя
Илчева Терзиева; вписва промяна в наименованието: „Нейвис – Марин шипинг“ – ЕООД; вписва
нов адрес на управление: ул. Неофит Рилски 20,
ет. 3, ап. 2.
46852
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 971/2002 вписа промени за „Айлис“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Невин Фикриева Ереджебова и вписва като такъв
Аднан Османов Ереджебов.
46853
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 4987/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Фърстлайн Естейтс България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Цар
Самуил 15Б, и с предмет на дейност: покупко-продажби на недвижими имоти – земи и/или сгради,
изграждане на нови или ремонт и реконструкция
на сгради, търговско посредничество, експлоатация
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и/или менажиране на жилищни, административни,
хотелски или производствени имоти, вътрешна и
външна търговия, транспорт, туризъм и обществено
хранене, консултантска дейност, производство на
стоки и услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала „Булгарске Фериеболигер АПС“ и се управлява и представлява от
Пер Хелиос.
46854
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4221/20 05 вписа промени за „Свил
Ко“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Женя Тодорова Грозданова; вписва промяна в наименованието: „Свил Ко“ – ООД.
46855
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5222/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Компания за проектиране и развитие“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 217, ет. 6, ап. 52, и с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
със стоки и услуги, маркетингови проучвания,
реклама, обмен на технологии, информационни и
консултантски услуги, експлоатация на туристически
обекти, хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство и посредничество, обмяна на
валута, охранителна дейност, производство, закупуване, преработка и търговия със селскостопанска
и животинска продукция, спедиционна, складова и
лизингова дейност, счетоводни услуги и консултации
в областта на счетоводното, данъчното и трудовото
законодателство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Борислав Костадинов Френчев,
Велизар Савов Браделев и Тонислав Йорданов
Митев и се управлява и представлява от Борислав
Костадинов Френчев.
46856
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9280 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 5232/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Енигмаплекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Цар Асен 11, ет. 3, ап. 6, и с предмет на дейност:
организиране на образователни и езикови курсове, извършване на преводи от български език на
чужди езици и от чужди езици на български език
(преводаческа дейност), покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в страната или в
чужбина в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия на едро и дребно, внос и износ на
всякакви стоки или изделия, продажба на стоки от
собствено производство, производство и търговия с
промишлени, хранителни и селскостопански стоки,
търговско представителство и посредничество на
български или чуждестранни търговци, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа,
ресторантьорска дейност, образователни, рекламни,
информационни, програмни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Джон Броудстоун Дилънкорп, който го управлява
и представлява.
46857
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 5193/2007 вписа в регистъра за търговски
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дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „СОД Спартак“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл.
147, вх. 1, ет. 11, ап. 29, и с предмет на дейност:
извършване на частна охранителна дейност (след
лиценз), ремонт на мотокари, двигатели, хидравлични системи, търговия с авточасти, производство и
търговия със селскостопански стоки, почистване
на семена, посредническа дейност по информиране
и наемане на работа в страната и в чужбина (след
лиценз), туроператорска и турагентска дейност
(след лиценз), международен и вътрешен транспорт,
изработване на бижутерийни и ювелирни изделия,
сувенири, пластики, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали,
външнотърговски сделки с благородни метали и
скъпоценни камъни, изкупуване на златни, сребърни
и платинени изделия и скъпоценни камъни, продажба на изделия от злато, сребро и платина и на
скъпоценни камъни от местно производство и от
внос (след разрешение от МФ), продажба на стоки
от собствено производство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция,
животновъдство, овощарство и пчеларство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, изготвяне
на експертни оценки за машини и съоръжения,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, посреднически, консултантски
или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
производствена, строителна, сервизна, търговска,
транспортна и външнотърговска дейност, услуги на
населението, монтаж на автоматични газови уредби,
газифициране на недвижими имоти с природна и
битова газ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Росица Христова Янкова,
която го управлява и представлява.
46858
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 5322/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Евросилекс Уайт Пърл“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Русе 15,
и с предмет на дейност: придобиване на недвижими
имоти, строителство, отдаване на имоти под наем,
хотелиерство, ресторантьорство, представителство
на български и чуждестранни фирми в страната и
в чужбина, транспортна дейност, комисионерска
и посредническа дейност, туристически услуги,
туроператор, рекламна и издателска дейност, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала „Евросилекс“ – ООД, и се управлява
и представлява от Никола Лоик Галан.
46871
Варненският окръжен 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. № 1768/2006 вписа промени
за „Юниверсу м ен т ъртейнм ън т БГ “ – ЕООД:
вписва промяна в наименованието: „Юниверсум
ентъртейнмънт“ – ЕООД; вписва нов адрес на
управление: ул. Добри Войников 31; вписва нов
предмет на дейност: организиране на концерти,
спектакли, театри, импресарска, програмна дейност, хотелиерска, туристическа дейност (след
лицензиране), рекламна, информационна дейност,
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сделки с интелектуална собственост, издателска и
печатарска дейност, производство и разпространение
на компактдискове и други оптични устройства,
заснемане на филми и разпространението им на
DVD и други оптични носители, експорт, импорт,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна дейност в страната и в
чужбина; вписва актуален учредителен акт.
46872
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 5464/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ифестос“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Трошево, бл. 20,
вх. Б, ап. 27, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, вкл. внос
и износ на стоки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Савва Саввакис, Йоргос Питсиакос и
Атанасиос Георгиоу Мереметис и се управлява и
представлява от Савва Саввакис и Йоргос Питсиакос заедно и поотделно.
46873
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 1484/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Балчик белвю“ – ЕООД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
8 058 020 лв. на 8 774 800 лв.
46882
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5301/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Грийн фийлдс инвестмънтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, к.к.
Златни пясъци, Джоя парк комплекс, ет. 5, ап. 51,
и 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, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски и туристически услуги (след
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, строеж на сгради
и съоръжения, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Ейал Бергер, който го управлява и
представлява.
46883
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5271/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ети – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Първи май 36, вх. 1, ет.
2, ап. 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел продажба, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна и
превозна дейност, ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, транспортна дейност, тур
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операторска дейност, търговско представителство и
посредничество, строителна и предприемаческа дейност, сделки с недвижими имоти, покупка, строеж,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Светлана Стефанова Кръстева, която
го управлява и представлява.
46884
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2947/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Бенети Е Филий“ – ЕООД:
вписва нов адрес на управление – ул. Шипка 24.
46885
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4771/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Бинал“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Драгоман 47, ап. 3, и с предмет на
дейност: придобиване, управление, разпореждане и
всякакви други сделки с недвижими имоти, търговско посредничество, представителство и агентство,
транспортна, спедиторска, инженерингова, строителна, рекламна, вътрешно- и външнотърговска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена от
законите в Република България. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Ирина Владимировна Александрова и Алесандр Михайлович
Александров и се управлява и представлява от
Ирина Владимировна Александрова и Росица Рачева
Димитрова заедно и поотделно.
46886
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5368/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гард груп“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Македония 142,
вх. А, ет. 5, ап. 10, и с предмет на дейност: хранителна дейност (след придобиване на необходимите
лицензи), строително предприемачество, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, внос и износ на всякакви
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска,
туристическа, туроператорска и агентска дейност
след лицензиране, рекламна, информационна, импресарска, програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, издателска и печатарска дейност,
посредничество при покупко-продажба и наем на
недвижими имоти, консултации по покупко-продажба и наем на недвижими имоти, управление на
недвижими имоти, оценки на недвижими имоти,
услуги на юридически и физически лица, реализиране на целия предмет на дейност в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Пламен Бойчев Василев,
който го управлява и представлява.
46887
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 567/2001 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Метал – Мар – инженеринг“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
и управител Маринка Димитрова Иванова; вписва
като такъв Теодора Миткова Караиванова-Лазарова; заличава като седалище с. Тополи, област
Варна; вписва ново седалище и адрес на управле-
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ние – Варна, ул. Цар Симеон I № 32, ет. 8; допълва
предмета на дейност с „рециклиране на метални
отпадъци, производство на метални конструкции
и части от тях“.
46888
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. № 5064/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Ейм“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Черешово топче 22, и с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален
или преработен вид, транспортни и спедиторски
услуги, търговско представителство и посредничество, туризъм, строително-монтажна дейност и
строително предприемачество, електромонтажи,
спортно-развлекателна дейност, ресторантьорство
и хотелиерство (след лиценз), маркетинг, бартер,
реекспорт, рекламна, консултантска и импресарска
дейност, консултантска и посредническа дейност
при продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти и МПС (след лиценз), лизинг, организиране
на курсове за квалификация и преквалификация
на водачи на МПС, посреднически услуги при
информиране и наемане на работа на български
граждани в България (след лиценз), покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, комисионна,
спедиционна и складова дейност, турагентска и
туроператорска дейност, търговия и сервиз на компютърна и офис техника. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Юлиян Страшимиров
Тодоров и Детелина Желязкова Желязкова и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
46889
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 509/97 вписа в регистъра за
търговски дружества промени за „Промстрой – проект“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
и управител Антон Маринов Димов и вписва като
такъв Милен Илиев Иванов; вписва нов адрес на
управление – ж.к. Владислав Варненчик, бл. 11,
вх. 4, ет. 3, ап. 9.
46890
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 4180/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Оу Ти Ай 62“ – ООД: заличава като съдружник и управител Чарлз Питър
Еванс; вписва промяна в наименованието: „Оу
Ти Ай 62“ – ЕООД; вписва нов адрес на управление – бул. Мария-Луиза 20.
46891
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1129/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Аут Ту инспайър“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Саша Каралайн Мейси; вписва промяна в наименованието – „Аут Ту инспайър“ – ЕООД; вписва нов адрес
на управление – бул. Мария-Луиза 20.
46892
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5253/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Амбулатория групова практика за първична дентална помощ – Анатом“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, кв. Виница, ул. Св.
Прокопий Варненски 69, и с предмет на дейност:
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първична дентална помощ. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Цветелина Колева Дечева
и Владимир Михайлов Куюмджиев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46893
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 932/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Ерика – паркостроителство“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик Даниела Радославова Илиева и вписва като
такъв „Ерика Ко“ – ООД; вписва ново наименование – „Ерика дизайн“ – ЕООД; вписва нов адрес на
управление – търговски комплекс „Ерика“ на път
I-2 (ГП-4 за с. Тополи), УПИ II-340, кв. 3; вписва
нов предмет на дейност: интериорен и екстериорен
дизайн и проектиране.
46894
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5067/2007 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество „Максимум
груп“ – АД, със седалище и адрес на управление
Варна, м. Евксиноград, ул. 24 № 38, и с предмет
на дейност: ресторантьорство, хотелиерска и тур
операторска дейност, обмяна на валута, хазартна
дейност (организиране и провеждане на хазартни
игри, обзалагания и др.) и всички помощни и спомагателни дейности, пряко свързани и обслужващи
хазартните игри (сервиз, внос и разпространение
и въобще търговия с игрални съоръжения за хазартна дейност), както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
50 000 лв., разпределен в 2000 поименни акции с
номинал 25 лв., със съвет на директорите в състав:
Илиян Недялков Илиев, Аглика Теофилова Върбанова и Олег Велков Атанасов, и се представлява
от Илиян Недялков Илиев.
46895
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5433/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мултитрейд Стоянов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Солун
12, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени стоки, внос, износ, сервизни услуги, търговско представителство
и посредничество, услуги на физически и юридически лица, складова, рекламна дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговия с хранителни стоки, ресторантьорство,
хотелиерство, транспортна, превозна дейност (след
лиценз), покупка, строеж, ремонт, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, експлоатация
и/или отдаване под наем. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Петър Митков
Стоянов, който го управлява и представлява.
46896
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5314/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „ММ
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Александър Малинов 8, ап. 1, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителна дейност, комплексни услуги по
проучване, проектиране и изграждане на жилищни
и промишлени обекти, търговска дейност: внос,
износ, реекспортни, бартерни и други външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и
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туристическа дейност, представителство и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, лизингова и инвеститорска
дейност, услуги на физически и юридически лица,
реализиране на целия предмет на дейност в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Анастасис Кумис и Мариа Христодулу
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
46897
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5377/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Мариандри“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Александър Маринов 8, ап.
1, и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителна дейност, комплексни
услуги по проучване, проектиране и изграждане на
жилищни и промишлени обекти, търговска дейност: внос, износ, реекспортни, бартерни и други
външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, представителство
и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, лизингова
и инвеститорска дейност, услуги на физически и
юридически лица, реализиране на целия предмет
на дейност в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Панайотис
Пацали и Ставрос Пасхалис и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46898
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5378/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Пема“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Александър Малинов 8, ап. 1, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителна дейност, комплексни услуги по
проучване, проектиране и изграждане на жилищни
и промишлени обекти, търговска дейност, внос,
износ, реекспортни, бартерни и други външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, представителство и агентство
на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, лизингова и инвеститорска
дейност, услуги на физически и юридически лица,
реализиране на целия предмет на дейност в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Мариос Михаил и Петрос Петридис
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
46899
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5402/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Ийст Уест мейли“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Сливница 62, и с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, бартерни и
реекспортни сделки, търговски консултации във
връзка с осъществяване на горните дейности, търговия с козметични продукти, услуги в областта
на козметиката – естетически и профилактични
процедури, масажи и др., организиране и провеждане на програми за терапия и възстановяване,
разкриване и експлоатация на салони за козметика
и масаж, извършване на обучение във връзка с
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горните дейности, хотелиерство и туризъм (след
лиценз), строеж и обзавеж дане на недвижими
имоти с цел продажба, рекламна, информационна дейност, сделки с интелектуална собственост,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Генадий Анатолиевич Ни и Наталия
Ивановна Сахарова и се управлява и представлява
от Генадий Анатолиевич Ни.
46900
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2730/2001 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Марис – 2002“ – ЕООД:
вписва като съдружници Снежана Василева Вълкова
и Атанас Живков Атанасов; вписва промяна в наименованието – „Марис – 2002“ – ООД; заличава
като управител и представляващ Мария Живкова
Атанасова; вписва като такъв Снежана Василева
Вълкова; вписва нов адрес на управление – кв.
Михаил Иванов 53, вх. Б, ет. 3, ап. 48.
46901
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2247/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Максреа“ – ООД: заличава
като съдружници Танер Динчкурт и Али Незихи
Чеби; заличава като управител Али Незихи Чеби;
вписва за управители Росен Евтимов Рашев и
Севги Исмаил Ереджеб, които ще представляват
дружеството заедно и поотделно.
46902
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5217/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Фрутили БГ“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик Станимир Иванов
Тотев; вписва като такъв „Фрутили“ – ЕООД.
46903
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1144/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „А1 – транс“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с „консултантска дейност
в областта на строителството, комплектно-строителни и ремонтно-строителни услуги, консултантска, рекламна, комисионна, спедиционна дейност,
бартерни сделки, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, комплексни битови и
промишлени услуги на юридически и физически
лица, посреднически услуги при покупко-продажба,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба на
селскостопанска продукция, откриване на обекти
за обществени хранене, ресторантьорство – всички
видове (кафе-сладкарници, аперитив, барове), авторемонтна и сервизна дейност, хотелиерски услуги.
46904
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5509/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Атика“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Илинден 33, ет. 2, ап. 4,
и с предмет на дейност: проектантска, строителна,
предприемаческа и инвестиционна дейност, покупка
на стоки и вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
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складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска,
информационна, програмна, импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, производство
на филми, видео- и звукозаписи по надлежния ред,
рекламна, издателска и печатарска дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Радост Стаменова Райновска, която го управлява и представлява.
46905
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5353/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Севасти плюс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Провадия, ул. Цар Освободител 41, вх.
Б, ет. 4, ап. 11, и с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство, авторемонтни услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги (след
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Ивайло Ангелов Иванов и Камелия Владимирова
Иванова, управлява се и се представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46906
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Захарни изделия – Варна“ – ООД, по
ф.д. № 2443/98 е представен в търговския регистър.
46907
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5437/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Орион инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Струга 21, ет. 1, ателие 1,
и с предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, комисионни сделки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Димитров Панайотов и Светла
Емилиянова Панайотова и се управлява и представлява от Георги Димитров Панайотов.
46908
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Маг адвъртайзинг“ – ООД, по ф.д. № 4435/96
е представен в търговския регистър.
46909
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 1721/2001 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Волира“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик и управител Ирина
Юриевна Старцева и вписва като такъв Юлия
Игоревна Денисенко.
46910
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5389/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отго-
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ворност „Уалкър пропъртис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Цар Калоян 22,
ет. 2, ап. 2, и 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, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически услуги и ресторантьорство (след издаване
на лиценз), рекламна, програмна, импресарска,
печатна дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Найджъл Дейвид Уалкър, който го
управлява и представлява.
46911
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3557/96 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „ЛЗ яхт сървиз“ – ООД:
вписва като съдружник Веселин Тодоров Лазаров;
вписва нов адрес на управление – Централ плаза,
ул. Никола Вапцаров 25б, офис 601.
46912
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5395/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кохиба“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, Централ Плаза, ул.
Никола Вапцаров 25, офис 601, и с предмет на
дейност: разкриване и експлоатация на хранителни
и питейни заведения, туристическа, хотелиерска,
търговска, комисионна, рекламна и информационна,
застрахователно-посредническа дейност, маркетинг,
ресторантьорство, организиране и експлоатация на
електронни, механични и други забавно-развлекателни игри, вътрешен и международен туризъм,
консултантски и финансови услуги, лизингови
сделки, охранителна и детективска дейност, покупко-продажба и сделки с недвижими имоти и земя.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Валентин Георгиев Атанасов, който
го управлява и представлява.
46913
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 795/96 вписа в регистъра за търговски дружества
промени за „Железопътен комплекс“ – ЕООД: заличава като прокурист Тошко Атанасов Панчалиев;
заличава като членове на съвета на директорите и
представляващи дружеството Александър Георгиев
Прокопиев и Стоян Димитров Щърбаков; вписва
като членове на съвета на директорите и представляващи дружеството заедно и поотделно Тошко
Атанасов Панчалиев и Панчо Петров Панев.
46914
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4575/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Икоя“ – ООД: вписва като
управител Олга Ивановна Наумова, която ще представлява дружеството заедно и поотделно с другия
управител Иван Борисов Илиев.
46915
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1563/99 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Джамбо“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление – ул. Атанас Москов
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20; допълва предмета на дейност с „проектиране,
доставка, изграждане и абонаментно обслужване
на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации, проектиране, монтаж и изграждане на
корабни противопожарни системи, пожарогасителна
и аварийно-спасителна дейност, вътрешнофирмен
противопожарен контрол, обследване на обекти,
доставка на аварийно-спасителна техника, доставка
на апарати за задимена среда и лични предпазни
средства, доставка и сервиз на корабно спасително оборудване, пожарозащита на кабели, тъкани,
дървени и метални повърхности и конструктивни
елементи, изграждане и абонаментно обслужване
на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа
и СОТ, зареждане и доставка на технически газове,
доставка на корабно оборудване и резервни части,
ремонт на корабно оборудване и системи, ремонт
на пристанищни подемни съоръжения, дейности
по регистрация, техническо освидетелстване, изпитание на метални бутилки за сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове и пълнене
на метални бутилки, изграждане на слаботокови
електрически системи“.
46916
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 5381/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Шонтони пропъртис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Тихомир, бл. 28, вх. А, ап. 14, и с предмет на дейност:
производство и покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, рекламна, комисионна дейност, сделки
с интелектуална собственост, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, отдаване на автомобили под наем, таксиметрови услуги, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
търговска и външнотърговска дейност, експорт,
реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска, туристическа дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
изграждане на рибовъдни ферми в естествени и изкуствени водни басейни, изграждане или обновяване
на цехове за почистване, охлаждане и замразяване
на риба и аквапродукти, изграждане на складове,
изграждане и закупуване на риболюпилни, закупуване на оборудване за хранене на риба, закупуване
на оборудване, транспортни средства и плавателни
съдове за риболов, необходими за обслужване на
рибовъдни ферми и преработвателни цехове. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Шон Томас Ливаил, който го управлява
и представлява.
46917
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3153/96 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Интертрейд – 96“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Раед Махмуд Сабти Рукая; вписва като такъв Атанас
Маринов Ангелов.
46918
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 793/95 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Интер – фрукт“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител
Раед Махмуд Сабти Рукая; вписва като такъв Атанас
Маринов Ангелов.
46919
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3336/2004 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Ведес 1“ – ООД: заличава
като управители и представляващи дружеството
Десислав Божидаров Димитров и А лександър
Димитров Луканов; вписва за управител Алдин
Андреев Младенов.
46920
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5400/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Фреш Маркет“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Първи май 28, ет.
3, ап. 7, и с предмет на дейност: покупка, продажба,
инсталация и сервиз на климатично оборудване,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия на стоки и съоръжения
за бита и промишлеността, ремонтна и монтажна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, проектантска и
строителна дейност, сделки с недвижими имоти,
таксиметрова дейност, рекламно-издателска дейност, охранителна дейност, търговия с хранителни
и промишлени стоки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, туроператорски или други услуги, външна и
вътрешна търговска дейност, търговия на дребно и
едро, други дейности, незабранени със закон, указ
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Атанас Иванов Лаловски, който го управлява и представлява.
46921
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5392/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Продизайн 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Христо Ботев 18,
ет. 12, ап. 239, и с предмет на дейност: проектантска дейност, консултантска дейност, туристическа
дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, търговия на едро и дребно,
износ, транспорт, производство на селскостопанска
продукция и продажбата є, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Христо Добрев Кърджилов, който го
управлява и представлява.
46922
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 267/2005 вписа
прекратяване на „Едемар консулт“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Симеон Маринов Братанов и със срок за ликвидация 6 месеца.
46923
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5422/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Према“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Феликс Каниц 15, ет. 6, ап. 28, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни сделки, отдаване под наем на недви-
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жими имоти, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Теймураз Зумбулидзе и Жанна Добржицка и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
46924
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5421/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Тонглонг трейд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Калиманци, п.к. 9177, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Джиниу Ли, който го управлява и
представлява.
46925
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 779/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „ПМИ“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Вакка Амир; вписва
като такъв Донка Проданова Стоянова.
46926
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5426/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фор Кинън“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Мир, бл. 14, вх. Б,
ап. 9, и с предмет на дейност: търговска дейност,
строителна и ремонтна дейност, производство, внос
и износ, транспорт, издателска дейност, реклама,
туристически услуги, спедиторска дейност, посредничество, представителство и агентство, проектни
и проучвателни работи, сделки с недвижими имоти,
консултантски услуги, маркетинг, сделки с интелектуална собственост в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Кенет Маршъл, който го управлява
и представлява.
46927
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5114/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Боди системс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Мария-Луиза 33, и с предмет
на дейност: проектиране, изграждане и продажба
на комуникационни, компютърни, охранителни и
видеосистеми и софтуер, инсталиране, поддръжка
и сервиз на комуникационни, компютърни, охранителни видеосистеми и електроника, услуги в сферата
на бита, промишлеността, селското стопанство,
корабоплаването, кораборемонта, забавни и развлекателни игри, комуникационни и информационни
технологии, интернет достъп и интернет услуги,
външно- и вътрешнотърговска дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Юлия
Ангелова Попщерева, Борис Антонов Попщерев,
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Александър Трифонов Семов и Николай Трифонов
Семов и се управлява и представлява от Юлия
Ангелова Попщерева.
46934
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5434/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Български земи 77“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Струга 45, ап. 101, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вътрешна и външна търговия, продажба на стоки
от собствено производство, търговия на дребно
с хранителни и нехранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, сделки
с интелектуална собственост, консултантски, рекламни, информационни, програмни, хотелиерски,
туристически, импресарски сделки или сделки по
предоставянето на други услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Николай Емилов Николов,
който го управлява и представлява.
46935
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5432/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Нимакс 18“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Стефан Стамболов 2, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, вътрешна и външна търговия, продажба на
стоки от собствено производство, търговия на дребно с хранителни и нехранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, сделки
с интелектуална собственост, консултантски, рекламни, информационни, програмни, хотелиерски,
туристически, импресарски сделки или сделки по
предоставянето на други услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Живка Колева Николова и Николай
Емилов Николов и се управлява и представлява
от Живка Колева Николова.
46936
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2450/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Пи Ел – инвест“ – ООД:
заличава като съдру ж ници „Планекс“ – ООД,
„Планекс холдинг“ – ООД, и Таня Хинчева Антонова; вписва като съдружници „Пи Ел Ейч
инвест“ – ООД, и „Логос инвест“ – АД; вписва
изменения в дружествения договор.
46937
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5440/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Инвестиции и строителство – Еделвайс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ж.к. Чайка, бл. 196, и с предмет на дейност:
производство и покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален или обработен
вид, външна и вътрешна търговия, експорт, реекс-
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порт, покупка на ценни книжа с цел продажба,
предприемаческа дейност – покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредническа дейност при сделки с недвижими
имоти, проектиране, консултантска дейност по
инвестиционни проекти, строителен надзор (след
издаване на съответен лиценз), продажба на стоки
от собствено производство, рекламна, комисионна
дейност, сделки с интелектуална собственост, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
отдаване на автомобили под наем, таксиметрови
услуги, лизинг, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска, туристическа дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Людмила Петрова Атанасова, която го управлява
и представлява.
46938
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 3962/2007 вписа промени за
„ГБГ груп“ – ЕООД: вписва като съдружници Грета
Веселинова Недялкова, Бупиндер Паркаш Бардуодж
и Джордж Оланреуйджу Фадиора и ги вписва като
управители, които ще представляват дружеството
заедно и поотделно с досегашния управител; вписва
промяна в наименованието: „ГБГ груп“ – ООД;
вписва нов предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
отдаване под наем на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски
(след лиценз), туристически (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизингови сделки, внос и износ на стоки,
транспортни услуги, превоз на товари и пътници в
страната и в чужбина, отдаване на автомобили под
наем, издателска и печатарска дейност.
46874
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.IХ.2007 г.
по ф.д. № 3970/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Инвориент 1“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Охрид 24, ет. 2, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, инвестиционна
и строителна дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство, съхранение,
преработка и търговия със стоки за широко потребление, търговия с битови, промишлени, селскостопански и хранителни стоки, вътрешна и външна
търговия, спедиционна, инженерингова, лизингова
и мениджърска дейност, проектантска, програмна,
издателска и спортна дейност, организиране на
изложби, базари, търгове, предприемачество, транспортни, таксиметрови, строителни, дърводелски,
монтажни, ремонтни, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Хасоди Содиал“ – ООД, „Монтерей Хестион и Патримонио“ – ООД, „Ту Болса
Де Голф“ – ЕООД, и „Семпрониус“ – ООД, и се
управлява и представлява от Хавиер Диаз Морено,
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Мария Исабел Енрикес Гомес, Хесус Франсиско
Перес Иридой и Гийермо Хосе Фернандес Видал
заедно и поотделно.
46875
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 5298/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Агромес“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Долни чифлик, ул. Сокачев
43, и с предмет на дейност: хотелиерска и туристическа дейност, ресторантьорство и увеселителни
заведения и игри (след лиценз), производство и
търговия със селскостопанска продукция, месо
и месни произведения, месопреработка, плодове,
зеленчуци, търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, покупка, ремонт, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, внос и
износ, транспортна и превозна дейност в страната
и в чужбина, строително-ремонтни дейности със
строителна техника и машини. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Василев
Мирев и Мирю Василев Мирев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46876
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5438/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ефект ком“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Средец 3, ет. 1, ап. 1,
и с предмет на дейност: строителство и строителноремонтни услуги, изграждане и ремонт на електрои В и К инсталации, производство на строителни
материали, превоз на пътници и товари, търговско
представителство и посредничество, консултантски
услуги при сделки с недвижими имоти и наемни
отношения, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия на едро и дребно, внос
и износ, ресторантьорство, обществено хранене
и хотелиерство (след лицензиране). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Георги Николов Маринов, който го управлява и
представлява.
46877
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г. по
ф.д. № 1977/2006 вписа промени за „Супер Боровец
пропърти фонд“ – АДСИЦ: заличава като член на
съвета на директорите Драгомир Христов Боев и
вписва като такъв Кристина Димитрова Димитрова;
вписва актуален устав, приет на общото събрание
на акционерите на 24.VIII.2007 г., и годишния счетоводен отчет за 2006 г.
46878
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. № 5035/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Крис билд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Доктор Пискюлиев 30, вх. А, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност:
строителна, инвеститорска, монтажна и ремонтна
дейност, хотелиерска, ресторантьорска дейност (след
съответно разрешение), козметичен салон, посредничество при покупко-продажба, наеми и управление
на недвижими имоти, търговска дейност на едро
и дребно в страната и в чужбина, посредническа
дейност по покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
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търговия с потребителски стоки, импорт, експорт
и реекспорт на стоки и суровини, посредническа и
комисионерска дейност, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова,
рекламна и лизингова дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Христина Росенова Игнатова, която го управлява
и представлява.
46879
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4814/2006 вписа в търговския регистър
промени за „В – Ж“ – ООД: заличава като съдружник Живко Василев Илиев и вписва като такъв
Магдалена Николова Стоянова.
46880
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2946/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Елстрой“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Любомир Райчев Мирчев; вписва като съдружник „Импулс – Е“ – АД;
вписва като управител Ангел Божидаров Георгиев,
който ще представлява дружеството с другия управител Ивелина Драганова Петрова, действащи
поотделно, а за разпореждане със средства на дружеството на стойност над 50 000 лв. и за сключване
на сделки на стойност над 50 000 лв., независимо
от вида на дължимата престация, сроковете и периодичността на изпълнението, двамата управители
действат само заедно.
46881
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 5386/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ар Ем Би интернешънъл“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Д-р Басанович 25, ет. 8, ап. 24, и с предмет на дейност: проектиране, строеж, покупка, обзавеждане
и ремонт на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем, посредничество при разпоредителни сделки и наемане на недвижими имоти,
консултации, маркетинг, мениджмънт, управление
на недвижими имоти, външноикономическа дейност,
внос, износ, изграждане, поддръжка и експлоатация
на спортно-оздравителни и развлекателни центрове.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Робърт Майкъл Балойд, който го управлява и представлява.
46928
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5404/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ив инвест консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Полковник
Свещаров 4, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност:
посредничество при сделки с недвижими имоти,
управление на недвижими имоти, консултации,
оценки, експертизи в областта на недвижимите
имоти, покупка, строеж, ремонт, текуща поддръжка
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем. Дружеството е с капитал
10 000 лв., със собственик на капитала Иван Василев Иванов, който го управлява и представлява.
46929
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5406/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
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„Счетоводно-консултантска къща Пашанов“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. Явор,
бл. 5, вх. В, ап. 27, и с предмет на дейност: информация по икономически, финансови, счетоводни,
административни и търговски въпроси, счетоводни
и административноправни услуги, анализ на финансовата, стопанската и счетоводната дейност, както
и счетоводно-административни консултации по външнотърговски сделки и външнотърговски плащания,
иновации и ефективност на стопанската дейност,
производство и търговия, консултации по данъчно
и социално осигуряване, организиране на курсове
за повишаване квалификацията на счетоводни и
икономически кадри, външнотърговска дейност,
внос-износ, комисионерство и посредничество в
страната и в чужбина, производство и преработка
на селскостопанска продукция, обществено хранене,
както и промишлени и други услуги на населението,
туристическа дейност, превоз на пътници и товари,
спедиторска дейност, хотелиерство, организиране
на счетоводно отчитане, съставяне на годишни и
междинни финансови отчети на фирми и други
стопански и бюджетни организации и предприятия
и други отчети по реда на Закона за счетоводството,
както и други дейности, незабранени със закон, за
които се изисква лиценз. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Митков Пашанов,
Мария Ганева Димитрова и Добринка Адамова
Стефанова и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46930
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 5399/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тони БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Генерал Скобелев 12, ет. 1, ап. 2, и с предмет на
дейност: производство на стоки с цел продажба,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, комисионна, консигнационна
и спедиционна дейност, внос и износ, импортекспорт, реекспорт, търговско представителство
и посредничество в страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, таксиметрови превози
на товари и пътници – международен транспорт,
пок у пка, ст роеж, обзавеж дане на недви ж ими
имоти с цел продажба, довършителни строителни
мероприятия – теракота, фаянс, ел. инсталации,
В и К инсталации, покривни изолации, автомонтьорска дейност, педагогическа дейност, счетоводни
услуги, други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Стоянка Георгиева Балашова, която
го управлява и представлява.
46931
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5463/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Яница трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Мария-Луиза 48, и с
предмет на дейност: търговия с модни и луксозни
трикотажни изделия, внос и износ на облекла,
дизайн, проектиране на облекла, производство,
обработка и търговия с текстилна продукция,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, софтуерно и хардуерно обслужване. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружници Валери Георгиев Герганов и Марина
Георгиева Герганова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46932
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5405/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Соларекс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Д-р Железкова 42А, ет. 5,
ап. 12, и 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, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина,
извършване на транспортна и таксиметрова дейност
с леки и товарни автомобили в страната и в чужбина (след лиценз), хотелиерство, ресторантьорство
и туроператорска дейност, туристически, рекламни, информационни и други услуги, внос, износ и
реекспорт на стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
продажба и отдаване под наем на недвижими имоти
срещу комисиона, издателска и печатарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, търговия с
автомобили и резервни части, внос, износ, пътна
помощ и автооказион, производство и търговия с
растителна и животинска продукция, ремонт на
машини, съоръжения и автомобили, търговия,
монтаж и сервиз на слънчеви системи, електроника
и климатична техника, външнотърговска дейност
по целия предмет на дейност. Дружеството е с
капитал 5200 лв., със съдружници Стоян Христов
Стоянов, Атанас Колев Колев, Нели Щериянова
Тодорова и Георги Михов Христов и се управлява
и представлява от Стоян Христов Стоянов, Атанас
Колев Колев и Нели Щериянова Тодорова заедно
и поотделно.
46933
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3158
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1680/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тотал – Г“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление с.
Овча могила, община Свищов, ресторант „Втори
километър“, с предмет на дейност: ресторантьорство и хотелиерство, търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство,
транспортна дейност и таксиметрови услуги, административно обслужване, консултантска дейност,
всякакви други стопански дейности, 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
Георги Иванов Георгиев.
46939
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3312 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1769/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Мидзар“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Ниш 7, ет. 2, с предмет на
дейност: производство и покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговска дейност,
внос и износ, реекспорт, търговско представителство, посредничество и агентство, производство на
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машини и съоръжения в областта на енергетиката,
проектиране, строителство, ремонтни дейности и
покупко-продажба на жилищни и промишлени
сгради, сделки с недвижими имоти, разработване
на иновативни продукти, създаване и експлоатация
на иновативни предприятия, предприемаческа,
инвестиционна, маркетингова, рекламна и информационна дейност, както и всички други дейности
и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Феличе Сторти и „Вир.Би“ – ЕООД,
Велико Търново, и се управлява и представлява от
управителя Феличе Сторти.
46940
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3367
от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1792/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Джей енд Пи България“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Независимост 3 (търговски
център „Европа“), офис 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, разкриване
и поддържане на магазини за хранителни и нехранителни стоки, международна търговия, лизингова,
комисионна и консигнационна търговия, превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна дейност, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
услуги и всички други дейности, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Пол Гари Гудрих и
Джон Томас Линг, които го управляват и представляват дружеството заедно и поотделно.
46941
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3257
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1736/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Джей енд Ди дивелъпмънтс“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Десети февруари 4, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и
внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Джон Дейвид Бойл и Дебра Ан Смит,
които го управляват и представляват дружеството
заедно и поотделно.
46942
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3303 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1276/2005 вписа
промени за „Ком инженеринг“ – ЕООД, Велико
Търново: заличава като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството
Марин Тодоров Пенчев; вписва като едноличен
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собственик на капитала „Каст“ – ЕООД, Велико
Търново; вписва като управител и представляващ
дружеството Петър Андонов Велинов.
46943
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3315
от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1771/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Даника“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Асен Разцветников 1, с предмет
на дейност: обучение на водачи на МПС – различни
видове категории, производство и покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерство, ресторантьорство и свързаните с тях помощни дейности,
транспорт, импорт, експорт, реекспорт, търговия
в страната и в чужбина със стоки от местно производство и внос, комисионни, бартерни сделки,
консигнация, вътрешен и международен туризъм,
туристически услуги, рекламни, програмни и други
услуги, маркетинг, мениджмънт, комплексни услуги,
строителство на жилища, търговски обекти, складови помещения и други обекти или закупуване на
такива и обзавеждането им с цел продажба или
отдаване под наем, други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Димитър
Христов Добрев.
46944
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3366
от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1793/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Ес
и Ес стайл“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Христо Караминков 6, и с предмет на дейност:
фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален
или преработен вид, както и продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
производство, преработка и реализация на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни
стоки, алкохолни и безалкохолни напитки и тютюневи изделия, производство и търговия със стоки от
хранително-вкусовата промишленост – млекопреработване, колбасарство и др., транспортна дейност
в страната и в чужбина със собствени и наети леки
и товарни автомобили и автобуси, както и ремонт
и поддръжка на всякакъв вид моторни превозни
средства, търговия с петрол и всякакъв вид петролни
продукти, търговия с машини, апаратури, съоръжения, уреди и резервни части за тях, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, дистрибуторска,
рекламна, информационна дейност, както и сделки
с интелектуална собственост, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, придобиване на
недвижими имоти за собствени на дружеството
нужди и продажбата им с цел печалба, импорт,
експорт и реекспорт, хотелиерство, туристически
и таксиметрови услуги, ресторантьорство, кафеаперитиви и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Сашка Петкова
Тачева и Станислава Стефанова Червенкова, които
ще управляват и представляват дружеството заедно
и поотделно.
46945
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3322
от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1759/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ОК консулт“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, кв. Чолаковци, и с предмет
на дейност: консултантска дейност във връзка с
изготвяне на проекти за усвояване на средства от
Кохезионния и структурните фондове на Европейския съюз, консултации и подготовка на тръжна
документация в проектни предложения за участие
в търгове по линия на програмите „Фар“, „ИСПА“
и „САПАРД“ и Световната банка, консултация и
подготовка на документи за кандидатстване по
грантови схеми и търгове, финансирани по линия
на Европейския съюз, изготвяне на стратегически
планове и стратегии за развитие на местно, регионално и национално ниво, финансови и правни
анализи, изготвяне на бизнес планове, проекти за
концесии, управление на проекти и всички други
дейности и услуги, незабранени със закон или изискващи специално административно разрешение, и
с капитал 10 000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Огнян Йорданов Костадинов.
46946
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3334
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1782/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Петко Петков 66“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Иван Н. Момчилов 26,
и с предмет на дейност: производство и търговия
със селскостопански стоки, строителство, ремонт
и поддръжка на сгради, пътища и магистрали,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, 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, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, производство и продажба на земеделска продукция и
други дейности, 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 Петко Илиев Петков.
46947
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4, чл. 231 и чл. 251,
ал. 4 ТЗ с решение № 3363 от 8.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 1141/96 вписа в търговския регистър промени
за „Русалка“ – АД, Велико Търново: вписа ново
наименование на дружеството – „Русалка ВТ“ – АД
(изписва се и на латиница); вписа дружеството с
ново седалище и адрес на управление – Пловдив,
ул. Кукленско шосе 30; допуснато е прилагането на
годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
46948
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3335 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1780/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „НПР – инвестмънт“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Васил Левски 27, вх. Б, ет. 1,
и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотър-
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говска дейност във всички разновидности, внос,
износ, бартер, реекспорт, дистрибуторска дейност,
покупко-продажба на недвижими имоти, строеж
на сгради с жилищно, търговско и смесено предназначение, продажба на изградените сгради, части
от сгради и обособени обекти в тях, разкриване и
експлоатация на магазини, ателиета, паркинги и
гаражи за собствени нужди, за отдаване под наем,
на оказионни, комисионни магазини и антиквариат, разкриване и експлоатация на туристически
комплекси и заведения за обществено хранене във
всичките им разновидности, аудио-, видео- и фотоуслуги, рекламна дейност, предпечатна подготовка,
набор и печат на всички видове произведения и
литература, консултантски услуги, продажба на
материали и касети, вътрешен и международен
туризъм, туристически и преводачески услуги,
транспортни услуги със собствен и нает транспорт,
международен транспорт, авторемонтни услуги,
отдаване под наем на МПС и вещи, спедиторска
дейност, складова, ноу-хау, лизингова дейност,
агентство, посредничество, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
представителство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина и всички други дейности
и услуги в страната и в чужбина, незабранени със
закон, и с капитал 20 000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Рожерио Ферейра
Да Силва, Жоао Мануел Фернандеш Педру, Нуно
Алешандре Белшиор Марейрош Алмейда Рибейру
и Педру Мигел Феррейра Невеш Матиаш, управлява се и се представлява от Рожерио Ферейра Да
Силва и Педру Мигел Феррейра Невеш Матиаш
заедно и поотделно.
46949
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3376 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 728/94 вписа в
търговския регистър прехвърляне като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения от
едноличния търговец Цветомил Георгиев Каличев на предприятие с фирма „Игълс – Цветомил
Каличев“, гр. Дебелец, на „Инвест тур“ – ЕООД,
Велико Търново.
46950
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3374 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1748/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ди – транс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Павликени, ул. Гоце Делчев 27, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство на стоки с цел продажба, спедиторска
и транспортна дейност в страната и в чужбина,
вкл. и международен транспорт, организиране на
дейност за преместване на пътни превозни средства
и паркинг, лизинг, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, всякакви други
услуги и дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Димитър Денчев Димитров.
46951
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3365
от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1794/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Тордек“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
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ул. Васил Левски 1, 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 препродажба в първоначален, преработен или 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 дейност, 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, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Тереса Бернадет Шаруди и
Мохамед Джавад Мохамед Задех Шаруди, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
46952
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3324
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1758/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ивелин Йорданов“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление с. Присово, община Велико Търново, нас.
място 379, 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, менителници, записи на заповед
и чекове, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
външнотърговски сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, фотографски,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, всички дейности и услуги,
незабранени със закон за дружество с ограничена
отговорност, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Ивелин Петков Йорданов.
46953
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3325
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1385/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Андреас Кацарис“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление
Горна Оряховица, ул. Иван Вазов 20, магазин № 4,
с предмет на дейност: производство, изкупуване,
преработка и реализация в страната и в чужбина на
всички разрешени със закон видове промишлена,
растениевъдна и животинска продукция, разкриване
на предприятия за производство на промишлени
стоки и преработка на растениевъдна и животинска
продукция, комисионна, консигнационна, лизингова,
складова, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, разкриване на магазини и продажба на всички
видове промишлени и хранителни стоки, алкохолни и безалкохолни напитки и тютюневи изделия,
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разкриване на заведения за обществено хранене и
хотелиерска дейност, разкриване на фризьорски
салони и перални за обществено ползване, 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 Андреас Кацарис.
46954
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1642 от 23.VIII.2007 г. на Окръжния съд – Враца, по ф.д. № 226/98 вписа в търговския регистър
с разпореждане от 5.Х.2007 г. по ф.д. № 1714/2005
прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Големанов
и син – Пламен Големанов“, Враца, на „Големанов“ – ООД, Велико Търново.
46955
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с
определение № 3354 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 42/99
допуска прилагането към делото на годишния
финансов отчет за 2006 г. на „Елба – 99“ – ЕАД,
гр. Елена.
46956
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4
ТЗ с определение № 3357 от 7.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 1570/2000 допуска прилагането към делото
на годишния финансов отчет за 2006 г. на „Елба
2000“ – АД, гр. Елена.
46957
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3346
от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1787/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ий Ди Кей“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Стефан Стамболов 39, и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти, продажба на недвижими имоти,
хотелиерство, транспортни услуги, спедиторска
дейност, производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, автосервиз и пътна
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни и реекспортни и други специфични външнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
и обработен вид, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови сделки, научно-развойна
дейност, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, както и всяка
друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Ема-Луис Уолкър.
46958
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266 ТЗ с решение № 3356 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1407/2006 вписа
в търговския регистър прекратяване на дейността
и обявяване в ликвидация на „Рамзи и Борисенко
билдинг контракторс“ – ЕООД, гр. Елена; вписа
за ликвидатор Уилям Рамзи; вписа промяна във
фирмата, като добавя към нея „в ликвидация“; определя срок за извършване на ликвидацията 6 месеца
считано от датата на обнародване на поканата до
кредиторите в „Държавен вестник“.
46959
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3343
от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 412/2006 вписа в търговския регистър промени за „Пами – 2006“ – ЕООД,
Велико Търново: заличи като съдружник, управител и представляващ дружеството Пламен Петров
Га н чев; вп иса за с ъд ру ж н и ц и в д ру жес т во т о
Венцислав Илиев Рангелов, Димитър Михайлов
Петков, Стефан Ангелов Божков и Иван Методиев
Бизков; вписа ново наименование на дружеството – „Пами – 2006“ – ООД; вписа нов адрес на
управление на дружеството – Велико Търново, ул.
Васил Левски 15, сутерен; вписа за управители и
представляващи дружеството Стефан Ангелов Божков и Иван Методиев Бизков заедно и поотделно.
46960
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3340 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 1783/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Локи“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Колю Гайтанджията
1, и с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, продажба на
недвижими имоти, хотелиерство, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Лий Дейвид Паул.
46961
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3338 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 485/97 вписа в търговския
регистър промени за „Павгаз“ – АД, Павликени: вписа за едноличен собственик на акциите
от капитала на дружеството акционера „Овергаз
Инк“ – АД, София; вписа ново наименование на
дружеството – „Павгаз“ – ЕАД.
46962
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3326
от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1779/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „В.И.П. проект – 1“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Ален мак 6, вх. Б, и с
предмет на дейност: проектиране, консултантски
услуги, строителна дейност, предприемачество и
посредничество, всякаква друга дейност 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 Юрий Георгиев Любомирски.
46963
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3327 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1259/2000 вписа в търговския регистър промени за „Областен
диспансер за кожно-венерически заболявания със
стационар – Велико Търново“ – ЕООД, Велико
Търново: заличава като управител и представляващ
дружеството Румяна Стоянова Андреева.
46964
Великот ърновск ият окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и §
5 ЗДЛ с решение № 3378 от 9.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 331/97 вписа в търговския регистър промени
за „Рикон“ – ООД, Горна Оряховица: деноминира капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и
размера на дяловете; заличава като съдружник в
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дружеството Росица Христова Станкова (Адамова);
вписва за съдружник в дружеството Недялко Адамов
Кръстев; заличава като управител и представляващ
дружеството Росица Христова Станкова (Адамова); дружеството се управлява и представлява от
вписания управител Красимир Недялков Адамов.
46965
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3360
от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 642/2007 вписа в търговския регистър промени за „Крео“ – ООД, Горна
Оряховица: заличи като съдружник в дружеството
Грациела Колева Георгиева; вписа за едноличен
собственик на капитала Цветан Димитров Дервишев; вписа дружеството с ново наименование –
„Крео“ – ЕООД.
46966
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с
решение № 3364 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1257/98
вписа в търговския регистър промени за „Сортови
семена – Свищов“ – АД, Свищов: заличава като
член на съвета на директорите Велизар Цветанов
Маджаров; вписва като член на съвета на директорите Ирена Александрова Караджова; допуска
прилагането на годишния финансов отчет на дружеството за 2006 г.
46967
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 491а, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с
определение № 3358 от 8.ХI.2007 г. по ф.д. № 313/98
допуска прилагането на годишния финансов отчет
за 2006 г. на „Сортови семена – инвест“ – АД,
Свищов.
46968
Великотърновският окръжен съд на основание чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3304 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 472/2003 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятие с
фирма „Мира 97 – Стела Рачева“, Горна Оряховица,
от едноличния търговец Стела Методиева Рачева
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Табак“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Иван
Вазов 4 (ф.д. № 295/2007).
46969
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3276 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 1751/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мейсънс кефей“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Десети февруари
4, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия и
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, хотелиерски
услуги, химическо чистене, пране и гладене, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови сделки, научно-развойна, изследователска и
внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Джеръми Джон Мейсън.
46970
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3314 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1770/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „А Е С“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Павликени, ул. Славянска 21, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, маркетингова, програмна, издателска,
рекламна, импресарска, спедиционна, складова,
лизингова, информационна и преводаческа дейност,
придобиване на недвижими имоти за собствени на
дружеството нужди и продажбата им с цел печалба, туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство, хотелиерство и туроператорска
дейност, вътрешен и международен транспорт 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 Бернард Ричард Сарджант.
46971
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3313
от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 1768/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кънев инвест“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Горна Оряховица, ул. Васил Априлов 39, с предмет
на дейност: предоставяне на туристически услуги,
туроператорска дейност и услуги, търговска дейност, производство и търговия на едро и дребно
със селскостопанска продукция, хранителни и
промишлени стоки, разносна търговия, сервизни
услуги, строително-монтажна дейност, посредническа дейност, кафе-аперитив, хотелиерство,
ресторантьорство, търговия с мобилни телефони,
производство на дрехи, продажба на дрехи, рекламна,
консултантска дейност, представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
импорт, експорт и реекспорт, търговия и лизингова
дейност, отдаване под наем, автотранспортни и
таксиметрови услуги с нови и употребявани леки и
тежкотоварни автомобили, двуколесни, селскостопанска и строителна техника, сделки с интелектуална
собственост, покупка, изграждане, строителство
или обзавеждане на недвижими имоти и тяхната
продажба или отдаване под наем с цел печалба и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Красимир Иванов Кънев.
46972
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение № 3275 от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 495/2006
вписа в търговския регистър промени за „ТКС – БГ
имоти“ – ООД, Велико Търново: заличава като
съдружник в дружеството Тереза Цанева Колева;
вписва като съдружник в дружеството Татяна Янкова
Стаменова; заличава като управител и представляващ дружеството Людмил Николов Стаменов;
вписва като управител и представляващ дружеството
Татяна Янкова Стаменова; вписва ново седалище
и адрес на управление – София, бул. Черни връх
70 – 72, ет. 4, ап. 22.
46973
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3278
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 1752/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Милен Ангелов“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление Горна Оряховица, ул. Пирот 5, с предмет
на дейност: организиране и провеждане на курсове
за подготовка на водачи на МПС, разкриване на
автосервизи, автомивки и извършване на авторемонтни услуги, пътни услуги, строителство, наемане
и експлоатация на паркинги и обществени гаражи,
вътрешен и международен туризъм, разкриване на
дискотеки, организиране на конкурси, турнири,
ревюта, изложби, импресарска дейност, аудио- и
видеозаписи и реализацията им, производство, изкупуване, преработка и реализация в страната и в
чужбина на промишлена, растителна и животинска
продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна, консигнационна, лизингова дейност, рекламни и информационни услуги, организиране на търгове за отдаване под наем и продажба
на недвижими имоти и движими вещи, строителни
и предприемачески услуги, разкриване на магазини
и продажба на промишлени и хранителни стоки,
оказион, магазин за отдаване на вещи под наем,
разкриване на бюро за покупко-продажба и обмен
на валута (след съответното разрешение), разкриване на игрални зали, организиране на хазартни
игри (след съответното разрешение), разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене
и хотелиерство, ремонт на битови електроуреди
и битова радио-телевизионна апаратура, производство и реализация на спиртни напитки (след
получаване на лиценз), изкупуване, реализация на
вторични суровини, амбалаж за втора употреба,
други дейности и услуги, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Милен Стефанов Ангелов и
Цветанка Петкова Ангелова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46974
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3290 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1723/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Силенус“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Павликени, ул. Васил Левски 3, вх. В,
и с предмет на дейност: търговия със сребърни
изделия, антиквариат, произведения на изкуството
и сувенири, 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,
интернет, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, 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
Марио Александров Иванов.
46975
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3291 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1725/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хироу“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Колю Гайтанджията 1, и с
предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, продажба на недвижими
имоти, хотелиерство, както и всяка друга дейност,
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незабранена със закон или друг нормативен акт, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Томас Джеймс Лавел.
46976
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3252 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1743/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Сибо дент“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Захари Стоянов 8, ет. 1, и с
предмет на дейност: търговия и дистрибуция на
стоматологични, медицински и зъботехнически
материали и консумативи, препарати за обтурация
и възстановяване, дезинфектанти и почистващи
препарати, помощни средства в стоматологията,
зъботехниката и медицината, продажба на специализирана техника, обучения в различни области на
обществения живот, което включва организиране на
курсове, провеждане на семинари и конференции,
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос-износ,
покупка на стоки и други вещи с цел предоставяне
в първоначален и преработен вид, преработка на
суровини, производство на стоки с цел продажба,
издателска и печатарска дейност, консултантска
дейност, посредническа дейност, маркетинг, представителство и агентство на физически и юридически
лица в страната и в чужбина, информационни и
брокерски услуги и други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Захари Данаилов Боев и Юлия Николаева Сиракова, които ще
управляват и представляват дружеството заедно и
поотделно.
46977
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3214 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1330/2005 вписа в
търговския регистър промени за „Тийчърс“ – ООД,
Велико Търново: заличава като съдружник, управител и представляващ дружеството Матю Гордън
Коли; вписва за едноличен собственик на капитала
Ивайло Николаев Величков; вписва ново наименование на дружеството – „Тийчърс“ – ЕООД (изписва
се и на латиница – „Teachers“ Ltd); дружеството се
управлява и представлява от вписания управител
Ивайло Николаев Величков.
46978
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3225 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1331/2005 вписа
в търговския регистър промени за „Миндя Икуайън“ – ООД, Велико Търново: вписа ново седалище
и адрес на управление на дружеството – с. Миндя,
община Велико Търново.
46979
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3226
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 627/2007 вписа в търговския
регистър промени за „Сиджи С“ – ООД, Велико
Търново: заличава като съдружник в дружеството
Христо Димитров Доков; заличава вписания предмет
на дейност на дружеството; вписва нов предмет на
дейност: търговия със строителни материали, инертни материали, лакове, бои, производство на мазилки, сухи строителни смеси, търговия с химически
продукти, търговия с алкохолни и високоградусни
напитки или други услуги, строителство, строителна
и ремонтна дейност, производство, ремонт и тър-
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говия с машини, възли, детайли и съоръжения и
всякакъв друг вид дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт.
46980
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 3231 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1161/96 вписа в търговския
регистър промени за „Раховецгаз 96“ – АД, Горна
Оряховица: вписа за едноличен собственик на акциите от капитала на дружеството акционера „Овергаз
Инк.“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Филип Кутев 5, вх. В
(рег. по ф.д. № 30913/92 на СГС).
46981
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3234 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1729/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Калояна – 2004“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Тракия 11, ет. 1, с
предмет на дейност: хотелиерство, ресторантьорство,
вътрешен туризъм, в т.ч. селски, екотуризъм, ловен
туризъм, международен туризъм, туроператорски
услуги, изкупуване и продажба на селскостопанска
и животинска продукция, вътрешно- и външнотърговска дейност във всички разновидности, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос,
износ, бартер, реекспорт, дистрибуторска дейност,
разкриване и експлоатация на магазини, паркинги
и гаражи и ателиета за собствени нужди, разкриване и експлоатация на туристически комплекси
и заведения за обществено хранене, извършване
на аудио-, видео- и фотоуслуги, рекламна дейност,
консултантски услуги, транспортни услуги със
собствен и нает транспорт, международен транспорт, авторемонтни услуги, отдаване под наем
на МПС, спедиторска дейност, складова, ноу-хау,
лизингова дейност, агентство, посредничество и
представителство на местни и чуждестранни лица,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, всички други дейности и
услуги в страната и в чужбина, 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
Кинче Цонева Пенева.
46982
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3248
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1898/94 вписа в търговския
регистър промени за „Земус – 98“ – ООД, Велико
Търново: заличава като управител и представляващ
дружеството Никола Костадинов Димитров; вписва
като управител и представляващ дружеството Стела
Иванова Георгиева.
46983
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3220
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 696/2002 вписа промени за
„Пами – НК“ – ЕООД, Велико Търново: заличава
като едноличен собственик на капитала, управител
и представляващ дружеството Владимир Илиев
Кабакчиев; вписва като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството
Стоян Георгиев Стефанов; вписва ново седалище
и адрес на управление – гр. Лясковец, ул. Цани
Гинчев 36.
46984
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3246 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1686/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аплет уъркс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Велико Търново,
ул. Освобождение 130, ет. 9, ап. 37, с предмет на
дейност: програмни услуги, сделки с интелектуална
собственост, други дейности, разрешени със закон
и съгласно изискванията на законодателството, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Невен Боянов Боянов.
46985
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3238
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1734/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ар.Ей.Сефтън инвестмънтс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Колю Гайтанджията 1, с предмет на дейност: покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, продажба на
недвижими имоти, хотелиерство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ричард
Антъни Сефтън.
46986
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3256 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1737/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ембълсайд“ – 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 препродажба
в първоначален, преработен или 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, научно-развойна дейност, изследователска и внедрителска дейност, маркетингова,
рекламна и информационна дейност, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, програмни, импресарски или други услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Кенет
Хоукинс и Джоан Хоукинс, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
46987
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3223 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1722/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Енерджи плюс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Никола Габровски
98, и 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, производство и търговия
с електрическа енергия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга незабранена със закон дейност, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, с едноличен собственик на капитала „Престиж – 96“ – ООД, Велико Търново, и се управлява
и представлява от управителя Георги Йорданов
Георгиев.
46988
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3251 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1744/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Ес Пи камършълз“ – ООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил Левски 15, офис
36, и с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, лизинг, консултантска и експертна
дейност, други незабранени със закон дейности при
спазване на специалните законови разпоредби за
всяка от посочените дейности, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Полин Елизабет Кънкар и Стивън Джон Кънкар,
които ще управляват и представляват дружеството
заедно и поотделно.
46989
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3259 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1698/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Интириауайз“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Цанко Церковски 39, и с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, туристически услуги в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешен и международен транспорт, програмна
и рекламна дейност, придобиване на недвижими
имоти за собствени на дружеството нужди, отдаването им под наем или продажбата им с цел печалба,
създаване на интернет сайтове, графичен дизайн,
всякаква друга дейност, незабранена със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Патриша Айрин Шарп и
Кал Шарп, които ще управляват и представляват
дружеството заедно и поотделно.
46990
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3339 от 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 42/2004 вписа
в т ърговския регист ър промени за „Хранмаш
ремонт“ – ООД, Велико Търново: заличава като
едноличен собственик на капитала, управител и
представляващ дружеството Иван Кирчев Тодо-
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ров; вписва за едноличен собственик на капитала,
управител и представляващ дружеството Йоско
Романов Иванов.
46991
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3224
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1721/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Керкера турс“ – ООД (изписва се и на латиница),
със седалище и адрес на управление Горна Оряховица, ул. Клокотница 5, ет. 4, ап. 8, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство и търговия със селскостопанска продукция, бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
ремонт и възстановяване на собственост, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови сделки,
консултантска, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, преводаческа
дейност и легализации, интериорен, екстериорен
и приложен дизайн, както и всяка друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Константинос Гардикиотис
и Лукас Геролипмос и се управлява и представлява
от управителя Константинос Гардикиотис.
46992
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 3245
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 908/2002 вписа в търговския регистър заличаване на „Царевец – 2002 – в
ликвидация“ – ООД, Велико Търново.
46993
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3301 от 1.ХI.2007 г. по ф.д. № 1767/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Иван“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Независимост 3 (търговски
център „Европа“), офис № 5, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, разкриване и поддържане на магазини за
хранителни и нехранителни стоки, международна
търговия, лизингова, комисионна и консигнационна
търговия, превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина, търговско представителство и посредничество, ресторантьорство и хотелиерство, рекламна
дейност, сделки с интелектуална собственост и
извършване на услуги и всички други дейности,
незабранени от законите на Република България,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Иван Олегович
Черняховский.
46994
Великотърновският окръжен съд н основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3247 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1030/2004 вписа
в търговския регистър промени за „Универсал
99“ – ООД, Горна Оряховица: заличава като съдружници в дружеството Кинче Димитрова Арсенова, Тотка Тодорова Василева, Румяна Петрова
Раднева, Христо Енчев Христов, Любен Симеонов
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Захариев, Анастас Георгиев Стоянов, Антон Илиев Антонов и Иван Николов Симеонов; заличава
вписания предмет на дейност; вписа дружеството
с нов предмет на дейност: производство на стоки
за народно потребление, услуги на населението,
дейности, производства и промишлени услуги на
други фирми.
46995
Великотърновският окръжен съд н основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3319 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1776/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тафас“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Хаджи Димитър 24, и с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно в страната
и в чужбина, транспортна и спедиторска дейност,
консултантска дейност, рекламна дейност, туристическа дейност, ресторантьорство и хотелиерство,
други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мансур
Хюсеин Митуали.
46996
Великотърновският окръжен съд н основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3255 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1738/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Йорз енд Майн“ – ООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Гео Милев 43, вх. А, ап.
12, и с предмет на дейност: транспортни услуги,
таксиметрова и спедиторска дейност, производство, преработка и търговия със селскостопански
продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни и реекспортни и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, менителници, записи на заповед и чекове, комисионна и спедиционна дейност,
складови и лизингови дейности, научно-развойна
дейност, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, програмни, импресарски или други
услуги и всякакъв друг вид дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със съдружници Доналд Джеймс Лайдън и Ивон Лийвър,
които ще управляват и представляват дружеството
заедно и поотделно.
46997
Великотърновският окръжен съд н основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3284
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1756/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бурсан България“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на управление Велико Търново, ул. Димитър Найденов 39, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и турагентска дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия, отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, транспортни услуги, спедиторска
дейност, производство, преработка и търговия със

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

селскостопански продукти, бартерни и реекспортни и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажбата
им в първоначален, преработен и обработен вид,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна и спедиционна дейност, лизингови
сделки, научно-развойна дейност, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала и управител Бание Яшарова Исмаилова.
46998
Великотърновският окръжен съд н основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 3305 от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 169/2001 вписа в
търговския регистър прехвърляне на предприятие
с фирма „Тихолов – 44 – Калинка Тодорова“ – гр.
Дебелец, от едноличния търговец Калинка Ботева
Тодорова като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Капети“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Дебелец, ул.
Васил Левски 29 (ф.д. № 1674/2007).
46999
Великотърновският окръжен съд н основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3318 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1774/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Некспрогрес – ВТ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Велико Търново, ул. Васил
Левски 31, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, покупко-продажба
на недвижими имоти, проучване, проектиране и
строеж на обекти за промишлено, гражданско, селскостопанско и хидромелиоративно строителство,
строително-монтажни и ремонтни работи в страната
и в чужбина, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна и информационна дейност, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, внос и износ на строителни
материали и всички останали дейности, незабранени от ТЗ, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Иван Атанасов
Мутов и Мария Димитрова Ракелова и се управлява
и представлява от управителя Иван Атанасов Мутов.
47000
Великотърновският окръжен съд н основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3320 от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1777/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евроинвест груп“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Свищов, ул. Д-р Христаки Павлович 15, и с предмет на дейност: строителство и
строително-ремонтни дейности, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
ремонтиране на ел. двигатели и статори за вретена
и други ремонтни дейности, 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
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със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Вайдън Бехайдинов Гафуров.
47001
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 720/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Керека холидей“ – ООД, със седалище и адрес на управление с.
Керека, ул. Първа, с предмет на дейност: покупка на
стоки и продажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, външноикономическа дейност,
внос, износ, производство на стоки и реализацията
им, транспортна дейност, международен транспорт,
спедиционна дейност, хотелиерство и туризъм,
екску рзии в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, организиране на развлекателни програми, експлоатация на
електронни игри (без хазарт), покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
наем на движими и недвижими вещи, търговия с
петролни продукти, строителство, строително-ремонтна и авторемонтна дейност, дървообработване
и производство на мебели, охранителна дейност,
търговия с мляко и млечни произведения и техните производни и други незабранени със закон
дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Петър Недялков Петров и Тодор Дамянов Тодоров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
44042
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 708/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Агро фермер“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Транспортна 8, вх. Б, ет. 4, ап. 12, с
предмет на дейност: производство на разрешена
селскостопанска продукция и реализацията є, агротехнически услуги, покупка на стоки и продажбата
им в първоначален, преработен и/или обработен
вид, продажба на собствена селскостопанска продукция, ремонт, поддръжка и производство на
селскостопанска, транспортна и друга техника и
резервни части, торене и мелиорации, инженерингова, дистрибуторска и внедрителска дейност,
други дейности и услуги, незабранени със закон, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Мирослав Иванов Хинков и Николинка Найденова
Хинкова и се управлява и представлява от управителя Мирослав Иванов Хинков.
44043
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 705/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Копчеви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Севлиево, ул.
Хаджи Димитър 40, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на счетоводното законодателство, финансови
консултации, услуги по приватизация – изготвяне
на финансови анализи, правни анализи, бизнесинвестиционни планове, маркетингови проучвания,
представяне на български и чуж ди компании,
рекламни стратегии, бизнесоценки на имущество,
експертизи, изготвяне на икономически обосновки
за кредити, компютърни услуги, външна и вътрешна търговия, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството в страната, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
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Косьо Минков Копчев и Валентина Минкова Копчева, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
44044
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 693/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мария – Л“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Севлиево, ул. Хаджи Стоян 2, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти, и с капитал 5000 лв. Дружеството се
управлява и представлява от управителя Мария
Ангелова Павлова.
46715
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 725/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Русчев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, ул. Селимица 13, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: строително-монтажна, довършителна и ремонтна дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, инженерингова, транспортна,
консултантска, счетоводна, спедиционна, складова,
проектантска, сервизна дейност, сделки с недвижими
имоти, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
екскурзионна, външно- и вътрешнотърговска дейност, други дейности, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от управителя Димитър Русчев Димитров.
46716
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 619/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Карис груп – България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Габрово, ул. Алеко Константинов 65, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
други сделки с недвижими имоти, строителство,
строително-монтажни, строително-ремонтни и
бояджийски услуги, посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна или отдаване под наем
на недвижими имоти, извършване на анализи и
проучване на пазари за различни видове продукти
и стоки, хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, търговия с автомобили и
строителна техника, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско-импресарска дейност
с предмети на изкуството и антиквариат, превоз
на пътници и товари в страната, международен
и вътрешен транспорт – пътнически и товарен,
експлоатаци я на парк инги за лек и и товарни
автомобили, изкупуване, преработка и търговия
с плодове, зеленчуци, друга селскостопанска продукция на вътрешния и външния пазар, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
туристически услуги, туроператорска дейност (след
получаване на лиценз), маркетинг, консултантски
услуги, всякакви други дейности, незабранени със
закон, и с капитал 10 000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Карис груп лимитид“, Великобритания. Дружеството се управлява и представлява от
управителя Мирослав Петков Митков.
46717
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Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1605 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 699/2007 вписа промяна за
„Шандън пропърти“ – ООД, въз основа на решение № 8297 от 27.IХ.2007 г. по ф.д. № 3044/2004 на
Окръжния съд – Варна, за промяна на седалището
и адреса на управление на дружеството от Варна,
бул. Княз Борис I № 33, ет. 2, на с. Искра, община
Дряново, област Габрово.
46718
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1559 от
10.Х.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 1565/93
за „Палко – България“ – ООД: вписва прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник Алойзие Павлович; вписва като едноличен
собственик на капитала досегашния съдружник
Сасо Павлович; вписва промяна във фирмата на
дружеството от „Палко – България“ – ООД, на
„Палко – България“ – ЕООД.
46719
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1660 от 26.Х.2007 г. регистрира промени по ф.д.
№ 216/2005 за „Трейд“ – ООД: вписва прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружници
Мирослав Иванов Хинков, Деян Вълков Тодоров,
Иван Панов Лесев и Росимир Станчев Матеев;
вписва като съдружници Георги Стефанов Пулев и „Алфа финанс холдинг“ – АД (рег. по ф.д.
№ 13205/99 по описа на СГС); вписва промяна на
фирмата на дружеството от „Трейд“ – ООД, на
„Софтуер трейд“ – ООД; заличава като управители
и представляващи Иван Панов Лесев и Росимир
Станчев Матеев; вписва като управител Георги
Стефанов Пулев, който ще представлява и управлява дружеството; вписва промяна на седалището и
адреса на управление от Габрово, ул. Станционна
14, на София, район „Средец“, ул. Шейново 7, ет. 2.
46720
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4, чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3
и 4 ТЗ с решение № 1661 от 26.Х.2007 г. регистрира
промени по ф.д. № 415/2004 за „Форекс“ – ООД:
вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници Мирослав Иванов Хинков,
Деян Вълков Тодоров, Иван Панов Лесев и Росимир
Станчев Матеев; вписва като съдружници Георги
Стефанов Пулев и „Алфа финанс холдинг“ – АД (рег.
по ф.д. № 13205/99 по описа на СГС); вписва промяна
на фирмата на дружеството от „Форекс“ – ООД,
на „Форекс.БГ“ – ООД; заличава като управители
и представляващи Иван Панов Лесев и Росимир
Станчев Матеев; вписва като управител Георги
Стефанов Пулев, който ще представлява и управлява дружеството; вписва промяна на седалището и
адреса на управление от Габрово, ул. Станционна
14, на София, район „Средец“, ул. Шейново 7, ет. 2.
46721
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1469 от
26.IХ.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 708/2003
за „Топ инвест“ – ООД: вписва прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружници
Иван Лалев Иванов и Денка Колева Иванова;
вписва като съдружник Милчо Русинов Тодоров.
46722
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.ХI.2007 г.
по ф.д. № 694/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Стефан и
Юлиан Петкови“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление Габрово, ул. Зелена ливада 23, вх. Г, ет.
6, ап. 18, с предмет на дейност: авторемонтни услуги,
търговия с авточасти, автомобилни гуми, козметика
и аксесоари, покупка на стоки и реализацията им в
първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно, покупка, строеж и ремонт
на недвижими имоти с цел продажба, производство
на мебели, дървопреработване и дърводелски услуги
(при спазване на законовия режим), хотелиерство
и ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, международен транспорт,
производство, изкупуване, преработка и търговия с
разрешена селскостопанска продукция, консултантска дейност, всички други дейности, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Стефан Климентов Петков и Юлиан
Климентов Петков и се управлява и представлява от
управителите Стефан Климентов Петков и Юлиан
Климентов Петков заедно и поотделно.
46723
Габровският окръжен съд н основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 710/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Гочев – стар 2“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Керека и с предмет на дейност:
земеделие – производство и продажба на земеделски продукти, хотелиерство и ресторантьорство,
търговия в страната и в чужбина със стоки местно
производство или внос, производство и покупка на
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, импорт, експорт,
реекспорт, комисионни, консигнационни, бартерни
сделки, търговско представителство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица и фирми, вътрешен и международен туризъм,
маркетинг, мениджмънт, комплексни услуги, строителство на жилища, търговски обекти и складови
помещения, закупуване на такива и обзавеждането
им с цел продажба или отдаване под наем, други
дейности, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е с със съдружници Сотир Ангелов
Гочев и Минка Десова Гочева и се управлява и
представлява от управителя Сотир Ангелов Гочев.
46724
Габровският окръжен съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 747/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Никмар – дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, бул. Могильов 79, ет. 8, ап. 16, и с предмет
на дейност: производство на мебели, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството е с със съдружници Николай
Данаилов Ангелов и Мария Василева Ангелова и се
управлява и представлява от управителите Николай
Данаилов Ангелов и Мария Василева Ангелова
заедно и поотделно.
46725
Габровският окръжен съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 717/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йоргос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Д-р Василияди 9, вх. Г, ет. 1, ап. 1, и с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на стоки и други разрешени от
закона вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, счетоводни,
информационни, програмни услуги, транспортна
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дейност, продажба на разрешена селскостопанска
продукция, оказион, езикови преводи и компютърна текстообработка, търговско представителство
и посредничество, сделки с недвижими имоти, и
с капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява
представлява от управителя Георги Тотев Събев.
46726
Габровският окръжен съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 711/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ес Ди комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Дряново, ул. Поп Харитон 20, и
с предмет на дейност: производство на мебели,
дървопреработване, търговия и покупка на стоки с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна и спедиционна
дейност, хотелиерска и ресторантьорска дейност,
вътрешна и външна търговия с хранителни и промишлени стоки, търговия и услуги в сферата на
компютърните системи и технологии, проектиране и
внедряване на хардуер и софтуер, счетоводни услуги,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз на
пътници и товари, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, лизингови сделки, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, консултантска дейност, други дейности,
незабранени със закон, указ или друг нормативен
акт, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Димитър
Любенов Павлов.
46727
Габровският окръжен съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 696/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Боро
тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Прохлада 7, вх. А, ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната в чужбина, вкл. бартер,
продажба на стоки от собствено производство, вкл.
хранителни, търговско представителство и посредничество, в т.ч. в областта на ресторантьорството,
общественото хранене, хотелиерството, туризма и
рекламата, комисионни, спедиционни, превозни,
складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, услуги, свързани с общественото
хранене, вкл. ресторантьорски, покупка, строеж,
ремонт (строителни услуги по вече съществуващ
строеж) или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, други дейности или
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Николай Борисов Бончев.
46728
Габровският окръжен съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 754/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Драгановски“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Трявна, ул. Иванка Горова 7, вх. А, ет.
3, ап. 10, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, оказионни сделки, сделки с интелектуална
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собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни сделки, обработване на
изделия от благородни метали (след съответното
разрешение), всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Спас
Илиев Драгановски.
46729
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 715/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Златен телец“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Трявна, ул. Планинец 32, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
във всичките им разновидности, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, хотелиерска,
туристическа, рекламна (без книгопечат), информационна дейност, производство и реализация на
животинска и земеделска продукция, други дейности и услуги, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Грета Владимирова Петрова.
46730
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 727/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ейч консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Орловска 87, ет. 11, ап.
73, 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, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и други
дейности и услуги, за които няма изрична законова забрана, и с капитал 5000 лв. Дружеството
се управлява и представлява от управителя Дойка
Панкова Симеонова.
46731
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 743/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Илиян Стойков“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Севлиево, ул. Стара планина 139,
вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
(вътрешно- и външнотърговска дейност на едро
и дребно), спедиционна дейност, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти,
търговия с алкохолни и с тютюневи изделия, производство на стоки с цел продажба, таксиметрова
дейност – товарни и пътнически превози в страната
и в чужбина, комисионна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство в страната и в
чужбина, превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна (без книгопечат) дейност,
други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Илиян Сашев Стойков.
46732
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 704/2007 вписа в търговския регистър
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дикси – Н“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Свищовска 67, вх. В, ет. 3,
ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид (външно- и вътрешнотърговска дейност), производство на стоки с
цел продажба, инженерингова, транспортна, консултантска, счетоводна, спедиционна, складова,
проектантска, сервизна, монтажна, ремонтна дейност, сделки с недвижими имоти, ресторантьорска,
туристическа, рекламна, екскурзионна дейност,
други дейности, незабранени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от управителя Николай Недялков Христов.
46733
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 и 4 ТЗ с
решение № 1569 от 12.Х.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 343/2001 за „Газкомплект“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Мариян Георгиев Костадинов; вписва
като съдружник Анастасия Славейкова Джумерска;
вписва промяна на фирмата на дружеството от
„Газкомплект“ – ЕООД, на „Газкомплект“ – ООД;
вписва като управител и представляващ дружеството
Анастасия Славейкова Джумерска.
46734
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, ал. 1
и чл. 266, ал. 1, 2 и 3 ТЗ с решение № 1571 от
15.Х.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 1430/92
за „Зора“ – ЕООД: вписва прекратяване и обявяване
в ликвидация със срок на ликвидация 6 месеца от
обнародване на поканата от ликвидатора до кредиторите в „Държавен вестник“; вписва промяна
в наименованието: „Зора“ – ЕООД, в ликвидация;
вписва като ликвидатор Георги Иванов Коларов.
46735
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 155, т. 2 и чл. 266, ал. 2 и 3 ТЗ
с решение № 67 от 25.II.2000 г. по гр.д. № 532/99
вписа промяна за „Кристо“ – ЕООД, Габрово (рег.
по ф.д. № 1479/93): вписва прекратяване и обявяване
в ликвидация със срок на ликвидация 6 месеца от
датата на обнародване на поканата до кредиторите
в „Държавен вестник“ по чл. 267 ТЗ; вписва като
ликвидатор Христо Баев Пенчев.
46736
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 141, ал. 3 и 4 ТЗ с
решение № 1706 от 2.ХI.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 507/2005 за „Пауър Полос“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като едноличен собственик на капитала Хартофилис
Андрикос Полос; вписва като съдружници Йоанис
Теодорус Каллиакманис и Полихронис Минас
Константинидис; вписва промяна във фирмата
на дружеството от „Пауър Полос“ – ЕООД, на
„Пауър Полос“ – ООД; вписва като управители и
представляващи дружеството Йоанис Теодорус Каллиакманис и Полихронис Минас Константинидис;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Хартофилис Андрикос Полос, Йоанис
Теодорус Каллиакманис и Полихронис Минас Константинидис заедно и поотделно.
46737
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1562 от
11.Х.2007 г. вписа по ф.д. № 601/92 поемане на ЕТ
„Деко – Сидер Деев“ на едноличния търговец Си-
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дер Кънев Деев от наследницата Стоянка Борисова
Деева и я вписа като едноличен търговец с фирма
„Деко – Сидер Деев – Стоянка Деева“.
46738
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1544 от
9.Х.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 673/2007 за
„Тав България“ – ЕООД: въз основа на решение
№ 2942 от 26.IХ.2007 г. на Великотърновския окръжен съд се променят седалището и адресът на
управление на дружеството от Велико Търново,
ул. Никола Габровски 15, ет. 1, на с. Игнатовци,
община Дряново, къща 9.
46739
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1658 от
26.Х.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 686/2007 за
„Ера елит 2“ – ЕООД: въз основа на решение № 2
от 13.IХ.2007 г. по ф.д. № 436/2001 на Софийския
градски съд се променят седалището и адресът на
управление на дружеството от София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, ул. Момина чешма 4 – 8, на
Севлиево, ул. Стоян Бъчваров 8.
46740
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.IХ.2007 г. по ф.д. № 693/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Зори“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Черешово топче 12, с предмет на дейност:
туроператорска и туристическа агентска дейност,
посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, преводаческа
дейност, превод и легализация на документи от
чужд език на български и от български на чужд
език, сделки с интелектуална собственост, лизинг,
мениджърска дейност, обществен превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Зорка Славчева Стоичкова.
44442
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.VIII.2007 г. по ф.д. № 610/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Евро клима“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 46, вх. В, ет. 1, ап. 48,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, шивашки услуги, комисионни,
спедиционни, складови, лизингова дейност, монтаж и ремонт на хладилна и климатична техника,
сервизна дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
битови и автоуслуги, дейност с интелектуална
собственост, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска и печатарска дейност,
транспорт и търговия с твърди горива, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Василев Кацарски.
44443
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 10.IХ.2007 г. по ф.д. № 671/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Валентитрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Пирин 9, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба, комисионна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
спедиторска дейност в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл.
и международен транспорт, превоз на въглища и
товари, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
информационна, рекламна, програмна, импресарска, ремонтна дейност, сделки с интелектуална
собственост, превод и легализация на документи,
счетоводна дейност и услуги, търговия със софтуер
и хардуер, компютри, компютърни конфигурации и
аксесоари за тях, производство на филми, видео- и
звукозаписи, издателска или печатарска дейност,
внос и търговия с моторни превозни средства, пътни
превозни средства и авточасти, възли и агрегати за
тях – нови и втора употреба, търговия с въглища
и брикети за населението, дърводобив и търговия
с дървен материал и изделия от дърво, търговия с
петрол и нефтопродукти, търговия и производство на
олио и маслодайни суровини, автосервизна дейност,
проектантско-внедрителска, технологична, производствена, ремонтна и сервизна дейност и услуги с
промишлено и битово предназначение в областта
на електротехниката, машиностроенето, уредостроенето, пусково-наладъчни работи и лабораторни
измервания в областта на енергетиката, ремонт,
поддръжка и изграждане на ел. съоръжения и мрежи до 400 киловолта, консултантско-внедрителска
дейност в областта на енергоспестяването, монтаж
на автогазови уредби, извършване на периодични
технически прегледи на автогазови уредби (след
получаване на лиценз), търговско представителство и посредничество за търговска реализация на
общодостъпни далекосъобщителни (телекомуникационни) услуги за потребители с крайни мобилни
телекомуникационни апарати, доставка и продажба
на крайни мобилни телекомуникационни апарати,
принадлежности и аксесоари за тях, както и услуги
за техническото им поддържане, организиране и
провеждане на спортни мероприятия, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валентина
Димитрова Александрова.
44444
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 873 от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 432/2007
дружество с ограничена отговорност „Калблифи
венчърз“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Попина, ул. Първи май 83, и с предмет
на дейност: внос и износ, транспортни услуги,
строителна дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизингови сделки, както
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и всякакви други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Катрин Лин Хоурт и Били
Ан Кеънс, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
44214
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 912 от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 448/2007 дружество
с ограничена отговорност „Андронас“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Силистра, ул. Васил
Априлов 24, и 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 продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен срок,
със съдружници Андриян Димов Ангелов и Атанас
Иванов Събчев и се управлява и представлява от
управителя Андриян Димов Ангелов.
44215
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 909 от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 447/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мирконе“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Силистра, ул. Серес 9, ет. 5, ап. 8, и
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба, производство на стоки с цел
продажба, производство, изкупуване и продажба
на селскостопанска продукция, складова дейност,
спедиторска, транспортна, строително-монтажна,
ремонтна и всякакви разрешени със закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика
Димитричка Петрова Димитрова.
44216
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 870 от 28.IХ.2007 г. по ф.д. № 429/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мото – Мириан“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Айдемир, ж.к. Север, бл. 29, ет.
4, ап. 12, и с предмет на дейност: авторемонтни,
автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги
по техническото обслужване на моторни превозни средства, смяна на масла, ремонт, регулиране,
балансиране, търговия, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, счетоводни услуги, покупка на всякакви
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
и продукция от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и лизинг и всякакви други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Костадин Йосифов Петров.
44217
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Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3471 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1286/2006 вписа промени за
„Маг карт – инвест“ – ООД: приемане на съдружника Галин Славов Серкмеджиев; прехвърляне на
дружествени дялове; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания дружествен договор.
41302
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3445 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1705/2006 вписа промени за
„Ивито комерс“ – ООД: прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника Ганка
Гочева Калчева; вписва прилагането на заверено
копие от актуализирания дружествен договор.
41303
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3526 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 1674/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Актив консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Младост 25, вх. Б, ет. 5, ап. 47, с
предмет на дейност: комплексни счетоводни услуги на търговски дружества, еднолични търговци и
други, организиране на счетоводната отчетност на
предприятие и учреждения, съставяне на годишни
междинни и други финансови отчети, консултантски
услуги и всякакви други търговски дейности, незабранени от закона и при спазване на нормативно
установения ред, а когато се изисква разрешение
или лиценз – след тяхното издаване от съответните
компетентни органи и институции. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иванка Стефанова Георгиева.
41304
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3507 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1667/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гамер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, кв. Зора, бл. 4, ет. 2, ап. 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, строителна дейност, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и други услуги в страната и чужбина и всякакви
други незабранени от закона дейности, организирани
като предприятие, по предмет и обем изискващо
делата му да се водят по търговски начин, при
спазване на съответните разрешителни и лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Ганчев Панайотов.
41305
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3501 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1661/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радунка“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Капитан Никола Андреев
7, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба и всякакви други незабранени от
закона дейности съгласно нормативноустановения
ред, с изключение на лицензиите и концесионните дейности – до придобиване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Радка Маленкова Неделчева.
41306
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3487 от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1647/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „Бахар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Кънчево, ул. Родопи 15, с предмет на дейност:
разносна търговия, аксесоари за алуминиева и РVC
дограма, софтуерни консултации и разработки,
внос и износ на услуги в сферата на информационните технологии, изготвяне и продажба на софтуерни продукти, консултации и услуги в сферата
на информационните технологии, маркетингова,
инвестиционна, информационна, инженерингова,
туристически, програмни и рекламни дейности
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон, а за дейности, подлежащи на лицензиране – след съответното разрешение. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ахмет Кахраман.
41307
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3485 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1645/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Мегабилдинг
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий 5, ет. 2,
офис 4, с предмет на дейност: посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, строителство и търговия със строителни материали, внос и
търговия с употребявани автомобили и всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт, а когато има разрешителен или лицензионен режим, след получаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петьо Христов Петков и Стефан Ангелов
Кемалов и се управлява и представлява от Стефан
Ангелов Кемалов.
41308
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3550 от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1690/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Артемизия“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов
80, вх. А, ап. 2, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Евгения Димова Атанасов.
41309
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3549 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 1689/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Балкан форс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Ангел Кънчев 2, вх.
0, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: ловен туризъм
(по законоустановения ред), покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, сделки с интелектуална
собственост, превозни (превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина), комисионни, спедиционна
(без поща), складови, лицензионни, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, външноикономически сделки
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или сделки по предоставянето на други услуги
(без юридически), търговско представителство и
посредничество, стоков контрол, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякакви други търговски сделки или
дейности, незабранени със закон, а когато се изисква разрешителен или лицензионен режим – след
издаването на съответното разрешение или лиценз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Петко Александров Перозов.
41310
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3548 от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1688/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стоянови – ММС“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Петър Парчевич
21, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия с промишлени и непромишлени стоки,
транспортна дейност, търговско представителство,
посредничество и всякаква друга производствена
и търговска дейност, незабранена със закон, а
когато се изисква разрешителен режим или лиценз – след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Младен
Марчев Стоянов.
41311
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3509 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 1669/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Пистол“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 100, комплекс Верея, ет. 1,
офис 104, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба (по законоустановения ред), превозни и
международни превозни услуги и всякакви други
дейности и услуги, незабранени със закон, а когато
има разрешителен или лицензионен режим – след
получаване на съответното разрешение или лиценз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Нели Илиева Андонова.
41312
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3571 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1696/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Гипс
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Шипка, ул. Христо Попов 5, вх. А, с предмет
на дейност: търговия с гипсови изолационни материали, изграждане на гипсови изолации, търговия
с промишлени стоки и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон или подзаконов
нормативен акт, а когато има разрешителен режим
или лиценз – след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитал
Пламен Иванов Джурджев.
43331
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3568 от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 1693/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Марко декор“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий
14, вх. А, ет. 1, ап. 19, с предмет на дейност: про-
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изводство на мебели с цел продажба, търговия с
материали за производство на мебели, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон, а когато се изисква
лиценз – след снабдяване с такъв. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Динко Грозев Митев.
43332
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3547 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1687/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ГТ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък,
ул. Константин Иречек 26, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, разкриване и експлоатация на собствена търговска мрежа, строителство,
маркетинг, инженеринг и инвестиции в посочените
дейности в страната и чужбина и всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим – след получаване на
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Георгиев Панталеев.
43333
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3546 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1686/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Дида“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък, ул.
Войнишка 59, вх. Б, ет. 3, ап. 18, с предмет на дейност: производство и търговия с машиностроителни
изделия, търговия на едро и дребно с хранителни и
промишлени стоки, търговска дейност, комисионна
търговия, разкриване на търговски обекти, търговско
посредничество и предприемачество, внос и износ и
всякакви други дейности, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим – след снабдяване
със съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Вълчо Тенев Вълчев и Мария Пейкова Вълчева и се
управлява и представлява от Вълчо Тенев Вълчев.
43334
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3542 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1682/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Астриид“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Ген. Гурко 104, ет. 7, ап.
21, с предмет на дейност: производство и продажба
на стоки от собствено производство и внос, външнотърговска, сервизна, рекламна, посредническа
и превозна дейност, представителство, услуги с
всякакъв вид техника, реекспорт, производство,
заготовка и монтаж на реклами и билбордове и
всякакви други търговски сделки, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим – след
получаване на необходимото разрешение от надлежния орган. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Анани
Ананиев Янакиев.
43335
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3528 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1676/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сандартист“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Св. Княз Борис 93, ет. 8, офис 2, с предмет на
дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид и всички останали
незабранени от закона дейности, изискващи воденето
им по търговски начин в страната и чужбина, а
когато има разрешителен режим – след издаване на
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Реми
Геертс и Пол Джеймс Хогард, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
43336
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3493 от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 1653/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Братя Загорови“ – ЕООД, седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 167, вх. А,
ап. 24, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност във всички разрешени от закона
форми и с всички видове стоки, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и чужбина, мениджмънт, маркетинг
и реклама, производство и реализация на стоки
за бита и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 1 770 000 лв., формиран чрез
апортна вноска, с едноличен собственик на капитала
„Девикон“ – ЕООД, Пловдив, и се представлява и
управлява от управителя Енчо Тенев Енев.
43337
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3388 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1607/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Медея – 81“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ж. к. Изток, бл. 35, вх. Б, ет.
7, ап. 43, с предмет на дейност: търговия на дребно
в обекти по чл. 83, ал. 2 от Закона за медицинските
изделия, търговия на дребно с лекарствени продукти, след регистрация на дрогерия в регистрите на
Изпълнителната агенция по лекарствата, покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид с цел постигане на печалба, търговско представителство, посредничество
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петя Христова Йотова.
43338
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3503
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 1663/2007 вписа дружество с ограничен отговорност „ИВМ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Златан Станчев 28, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книги с цел препродажба, консултантска, оказионна, лизингова, посредническа
и сервизна дейност, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни, складови и лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество, внос и износ,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска или други дей-
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ности, стоков контрол, промишлено и жилищно
строителство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всякаква
друга стопанска дейност, незабранена със закон, а
когато има разрешителен режим – след издаване
на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Юлиан Данев Саръмов и Данчо Маринов Йорданов
и се управлява и представлява от Данчо Маринов
Йорданов.
43339
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3331 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 1578/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ЕОВА 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Ягода, ул. Александър Стамболийски
1, с предмет на дейност: търговия на дребно и едро
с лекарствени продукти, съхранение, приготвяне,
опаковане, контролиране, даване на консултации,
отпускане по лекарско предписание и без лекарско
предписание на разрешени за употреба в страната
лекарствени продукти, на козметични и санитарно-хигиенни средства по списък, определен от
министъра на здравеопазването, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
(без поща), превозни, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякакви други дейности, незабранени от закона,
при спазване на нормативно установения ред, а
когато се изисква разрешителен или лицензионни
режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Юлиян
Дочев Минев.
43340
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3544 от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 1684/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сливкови“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Христо Ботев 50, ет. 1, офис 1, с предмет на
дейност: строително-монтажни услуги, покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, предприемаческа, лизингова, инженерингова, консултантска, външно- и
вътрешнотърговска дейност, хотелиерски и туристически услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, бартерни сделки, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и агентство, маркетинг, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, разрешени от закона,
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има разрешителен режим или лицензионен
режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Стефанов Сливков и Радка Иванова Сливкова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
43341
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3578 от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 1703/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ели – Кат – Ком“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Ген. Иван Пашинов
26, вх. 0, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
ценни книги с цел препродажба, консултантска,
оказионна, лизингова, посредническа, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, комисионни, спедиционни
(без поща), превозни, складови и лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество, внос и износ,
стоков контрол, фризьорски и козметични услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Еленка Желязкова Георгиева.
43342
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3617 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1730/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фарма 11“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Сливница 4, вх. Б, ап. 5, с
предмет на дейност: аптечна дейност, търговия на
едро и дребно с лекарства и лекарствени продукти,
търговия с всякакви услуги на граждани и фирми,
външнотърговска дейност, експорт-импорт и всякаква друга незабранена от закона дейност, която
по предмет и обем изисква воденето є да става по
търговски начин, а когато има разрешителен режим или лицензионен режим – след получаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Руска Енчева Енева.
43343
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3611
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 1724/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ар Ес
Пи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 18, вх. Б,
ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка на ценни книжа
с цел препродажба, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни (без
поща), превозни, складови, лицензионни, застрахователни, банкови и валутни сделки, сделки с
интелектуална собственост, менителници, записи
на заповеди, чекове, стоков контрол, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иван Петров Керцадов.
43344
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3579 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1704/2007 вписа еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Севтополис
Фарма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Парчевич 2, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти,
а когато има разрешителен режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Костова Белишка.
43345
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3594 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1716/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фрамар
5“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Отец Паисий 92, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти,
а когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Василка
Господинова Димова.
43346
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3591
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1713/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристи
МК“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Тонзос 5, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща), складови сделки и
всякакви други търговски дейности, незабранени със
закон, а когато се изисква лиценз – след издаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Минко Кънчев Кънев.
43347
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3583 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1708/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Криейтив къмпани и
дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Христина Морфова 2, вх.
Б, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, лизингова,
строително-монтажна, транспортна, консултантска
и дизайнерска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни (без
поща) сделки, изработване и продажба на мебели
и мебелно обзавеждане и всякаква друга дейност,
незабранена със закон, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Красимир Желев Мургов и Николин
Зарков Епитропов и се управлява и представлява
от Красимир Желев Мургов.
43348
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3575 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 1700/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ола“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Чирпан, бул. Георги Димитров 20, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и/или в
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чужбина, експорт, импорт и реекспорт, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, транспортни, рекламни, информационни,
издателски, маркетингови, импресарски, печатни,
фотографски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и посредничество в тази област, лизинг и всякакви
други дейности, разрешени от закона и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Изабела Моника Кшеминска.
43349
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3570 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 1695/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сомони консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 112, ет. 2,
офис 2, с предмет на дейност: търговска дейност,
комисионна търговия, посредничество на местни
и чуждестранни лица, сделки с недвижими имоти,
услуги на граждани и фирми, посредническа дейност
по наемане на работа в България и/или в чужбина
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има разрешителен или лицензионен режим – след снабдяване със съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 309 400 лв., с едноличен собственик на
капитала „Сомони файненшъл брокеридж“ – ООД,
представлявано от Николай Стоянов Колев, и се
управлява и представлява от управителя Николай
Стоянов Колев.
43350

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Управителният съвет на Асоциацията за
бизнес консултантски и информационни услуги,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.ХІ.2009 г. в 10 ч. в София, ул. Московска 17, при следния дневен ред: 1. изменение
и допълнение на устава; проект за решение – ОС
изменя чл. 33 от устава; 2. освобождаване на членове
на управителния съвет и избор на нови; проект за
решение – ОС освобождава като членове на УС
Жулиета Делчева Хубенова, Мая Христова Крумова
и Лъчезар Николов Тончев, като на тяхно място
избира за член на УС Румяна Петкова КалчеваДелчева; 3. освобождаване на председателя на УС и
избор на нов; проект за решение – ОС освобождава
Жулиета Делчева Хубенова като председател на
УС и на нейно място избира за председател на УС
Елизабет Бориславова Романова. Писмените материали, свързани с дневния ред, са на разположение
на съдружниците в седалището на дружеството.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе един час по-късно
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред колкото и членове да се явят.
11769
40. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ)
„Оптима“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в
София, ПЧАГ „Уилям Шекспир“, София, ул. Стара
планина 13, при следния дневен ред: 1. отчитане
и планиране на текущи дейности; 2. избор на нов
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управителен съвет; 3. промени в устава; 4. приемане
на новата инспекционна схема; 5. приемане на нови
членове; 6. други.
11765
32. – Управителният съвет на сдружение „Кане
Корсо клуб България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 5.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в заведението на бул. Константин Величков 59 (с вход откъм ул. Пиротска),
при следния дневен ред: 1. отчет на ръководството
за 2009 г.; 2. приемане на програма за дейността и
бюджет за 2010 г.; 3. разискване на други въпроси.
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.
11513
38. – Управителният съвет на Дружеството
на кардиолозите в България на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
събрание на дружеството на 5.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в
конферентната зала на хотел „Принцес – Дедеман“,
София, бул. Княгиня Мария-Луиза 131, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за периода 2008 – 2009 г.; 2. отчет на контролния
съвет; 3. избор на членове на управителния съвет;
4. разни. Материалите за събранието са на разположение на членовете на дружеството в офиса на
ДКБ в София 1606, ул. Яков Трайков 3, от 10 до
16 ч. Поканват се членовете на дружеството да
вземат лично участие в събранието.
11641
7. – Управи те лни ят с ъвет на Национа лно
студентско сдружение за образователен обмен
„ А ИЕСЕК – България“, София, на основание
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.XII.2009 г. в 10 ч. в Свищов, хотел „Корпус юг“,
при следния дневен ред: 1. промяна в устава на
НССОО „АИЕСЕК – България“; 2. избор на председател на УС на НССОО „АИЕСЕК – България“;
3. гласуване вот на доверие на кандидатите за
членове на УС на НССОО „АИЕСЕК – България“;
4. промяна във вътрешните правила на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 5. избор на председател
и членове на консултативния съвет на НССОО
„АИЕСЕК – България“; 6. освобождаване от отговорност за мандат 2008/2009 г.; 7. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11552
5. – Управителният съвет на Националния
музикално-фолклорен съюз „Орфеево изворче“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на сдружението на 6.ХІІ.2009 г. в
11 ч. в София, ДИУУ – СУ „Св. Климент Охридски“,
бул. Цар Борис ІІІ № 224, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на НМФС „Орфеево изворче“;
2. финансов отчет; 3. избор на нов управителен
съвет; 4. промени в устава на НМФС „Орфеево
изворче“; 5. приемане на програма за провеждане
на юбилейния десети конкурс „Орфеево изворче“;
6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11688
25. – Съветът на директорите на „Невон“ – АД,
София, на основание чл. 223 ТЗ свиква общо съб
рание на акционерите на 8.ХІІ.2009 г. в 10,30 ч. в
София, ул. Оборище 101, ет. 2, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на
управление; проект за решение – ОС приема предложението за промяна на седалището и адреса на
управление; 2. избор на ново седалище и адрес на
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управление; проект за решение – ОС приема предложението за ново седалище и адрес на управление;
3. приемане на нов устав на дружеството; проект
за решение – ОС приема предложението на СД за
нов устав на дружеството; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 8.І.2010 г. в 10,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред. Регистрацията на акционерите започва в 9,30 ч. и ще завърши в началния
час на събранието.
11515
33. – Управителният съвет на сдружение „Ини
циативна група Витоша“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.ХІІ.2009 г. в
18 ч. в София, ул. Антим І № 17, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за
периода V.2008 – ХI.2009 г.; 2. Разни.
11642
5. – Управителни ят съвет на сдружение с
нестопанска цел „Сдружение настоятелство на
логопедична детска градина 134 Венелин Иванов“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
общо събрание на 10.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в сградата
на адреса на управление на сдружението, София,
кв. Хиподрума, ул. Урвич 14, при следния дневен
ред: 1. годишен отчетен доклад за дейността на
сдружението през 2008 г.; 2. доклад за финансовото
състояние на сдружението; 3. освобождаване от
длъжност и от отговорност на членовете на УС; 4.
избор на нов УС; 5. избор на председател на УС на
сдружението; 6. промяна в устава на сдружението; 7.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да участват в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11587
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хилфе БГ“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 10.ХІІ.2009 г. в 10 ч. на адрес София, ул. Казбек
53, при следния дневен ред: 1. вземане решение за
приемане на нови членове след разглеждане на постъпили молби; 2. освобождаване на членове от заемани
длъжности в УС на „Хилфе БГ“ и избиране на нови
членове за съответните длъжности в управителния
съвет на сдружението; 3. освобождаване на членове
на сдружението след разглеждане на постъпилите
молби; 4. приемане устав на сдружението с вписаните в него промени. Поканват се всички членове на
сдружението за вземат участие в общото събрание.
11691
20. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Българска Дрифтинг Асоциация“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в седалището на сдружението
в София, район „Панчарево“, бул. Пловдивско шосе
26, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. прекратяване на членство; 3. промени
в състава на управителния съвет; 4. промяна на
председателя на управителния съвет.
11640
36. – Съветът на настоятелите на Настоя
телството на 101 СОУ „Бачо Киро“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 10.ХІІ.2009 г. в 18,30 ч. в седалището на настоятелството в София, ул. Илинденско въстание 36, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад за работата
на настоятелството; 2. освобождаване на членове
на общото събрание; 3. освобождаване на членове
на съвета на настоятелите; 4. избор на членове на
общото събрание; 5. избор на членове на съвета на
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настоятелите. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11767
41. – Управителният съвет на Асоциацията
на производителите, вносителите, търговците и
вулканизаторите на гуми – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
10.ХII.2009 г. в 13 ч. в салона на център за гуми
„Европа“, София, бул. Овча купел 89, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет; 2.
обсъждане на актуални проблеми на бранша; 3.
обсъждане третирането на негодни за употреба
гуми; 4. разни. Поканват се всички членове на
асоциацията. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11654
32. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
по спортни танци София данс“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 12.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението в София, ж. к. Лагера,
ул. Баба Илийца 2, бл. 80, вх. Б, ап. 61, при следния
дневен ред: 1. доклад за дейността на сдружението за
2006 – 2008 г.; проект за решение – ОС приема доклада за дейността на сдружението за 2006 – 2008 г.;
2. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на сдружението за
2008 г.; 3. отчет за дейността на управителния съвет
за 2006 – 2008 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на УС за 2006 – 2008 г.; 4. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им през 2006 – 2008 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им
през 2006 – 2008 г.; 5. избор на управителен съвет
на сдружението; проект за решение – ОС преизбира
досегашния УС на сдружението; 6. промени в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава на сдружението; 7.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие в общото събрание. 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.
11559
10. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Максима“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.ХІІ.2009 г. от 14 ч. в
София, ж. к. Банишора, бл. 18, вх. А , ет. 3, ап. 8,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2008 г.; 2. финансов отчет за 2008 г.; 3. промени
в устава; 4. текуща информация. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
11588
40. – Управителният съвет на Българското ме
дицинско сдружение по клинична и трансфузионна
хематология (БМСКТХ), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 18.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в аулата на Военномедицинската академия – София, ул. Георги Софийски
3, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета
за дейността на БМСКТХ за 2008 г.; 2. обсъждане
и приемане на финансовия отчет на БМСКТХ за
2008 г.; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час покъсно на същото място и при същия дневен ред.
11696
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18. – Управителният съвет на спортен клуб
„Интерспиид Нова Генерация“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на 21.XII.2009 г. в 17 ч. в София, ул.
Княз Борис I № 132, ет. 2, ап. 6, в седалището на
клуба при следния дневен ред: 1. доклад за дейността на клуба и финансов отчет; 2. освобождаване
от отговорност членовете на управителния съвет;
3. избор на нов управителен съвет и председател.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
11695
32. – Адвокатският съвет на Адвокатска ко
легия – Благоевград, на основание чл. 81, ал. 2
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
събрание на адвокатите, вписани в Адвокатска
колегия – Благоевград, на 30 и 31.І.2010 г. в 10 ч.
в заседателната зала на община Благоевград,
партерен етаж, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на Адвокатския съвет през 2009 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на АС; 2.
доклад на контролния съвет и вземане на решения
по него; проект за решение – ОС приема доклада
на председателя на КС; 3. отчет на дисциплинарния съд; проект за решение – ОС приема отчета
на председателя на ДС; 4. обсъждане и приемане
на бюджет на АК – Благоевград, за 2010 г.; проект
за решение – ОС приема предложения бюджет за
2010 г.; 5. избор на АС, на председател на АС, на
КС, на ДС и на председател на ДС; 6. избор на
делегати за общо събрание на адвокатите в страната; 7. разни. Всеки член на адвокатската колегия може да предложи писмено до избирателната
комисия кандидатури за председател на АС и ДС
и за членове на органите на колегията в 30-дневен
срок преди датата на избора. Регистрацията на адвокатите се извършва в деня на общото събрание.
Пълномощните за адвокати, представлявани от
адвокати пълномощници, се представят от упълномощителите на Адвокатския съвет в деня преди
събранието. Всички адвокати се легитимират с
адвокатска карта и писмено пълномощно (за упълномощените). При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе 1 час
по-късно на обявения ден независимо от броя на
присъстващите членове.
11750
42. – Управителният съвет на Тракийско друже
ство „Екзарх Антим І“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на дружеството на
5.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в кино „Тракия“, ул. Цар Асен
6, Бургас, при следния дневен ред: 1. промени в
устава на дружеството; 2. промени в състава на
управителния съвет; 3. избор на председател на
управителния съвет; 4. разни. Регистрацията на
присъстващите започва в 9,30 ч. в деня на събранието на мястото на провеждането му. 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.
11518
38. – Управителният съвет на СНЦ „Сдружение
за извънсъдебно разрешаване на спорове – Бургас“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 14.ХІІ.2009 г. в 17 ч.
на адрес: Бургас, ул. Алеко Богориди 34, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. разглеждане и одобряване на
годишния финансов отчет на сдружението за 2008 г.;
2. приемане на отчета за дейността на управителния съвет за 2008 г.; 3. освобождаване членовете
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на досегашния управителен съвет и избиране на
нов управителен съвет на сдружението. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на заседанието. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете в седалището на
сдружението в работните дни от 10 до 17 ч. Регистрацията на членовете и техните представители ще
се проведе от 16,45 до 17 ч. в деня на събранието.
Всички членове се легитимират с документ за самоличност, а всички представители – с документ
за самоличност и с писмено пълномощно. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред колкото
и членове да се явят.
11749
28. – Управителният съвет на спортен клуб
„Таекуон-До Варна“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.XII.2009 г. в
10 ч. в Актовата зала на Хуманитарната гимназия – Варна, при следния дневен ред: 1. избор на
председател на сдружението и нови членове на УС;
2. избор на почетен председател и почетни членове
на клуба; 3. разни. Поканват се всички членове на
клуба да присъстват на събранието. 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.
11628
32. – Управителният съвет на Българската
федерация по традиционно таекуон-до, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
9.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в Олимпийски клуб – Варна,
при следния дневен ред: 1. избор на председател
на сдружението и нови членове на УС; 2. избор на
почетен председател и почетни членове на клуба;
3. разни. Поканват се всички членове на федерацията да присъстват на събранието. 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.
11627
28. – Управителният съвет на МКБ „Царе
вец – Етър 93“ – Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свик ва общо от четно-изборно
събрание на 10.XII.2009 г. в 18 ч. в офиса на „Поликомерс“ – ЕООД, Велико Търново, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на клуба и контролната
комисия; 2. избор на нови ръководни органи на
МКБ „Царевец – Етър 93“; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11664
1. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб Ча-на“, Велико Търново, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.ХІІ.2009 г. в 13 ч. във Велико Търново,
ул. Пейо Яворов 34, вх. А, ет. 1, при следния дневен
ред: 1. освобождаване и приемане на нови членове
на сдружението; 2. избор на нов управителен съвет
и председател на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе 1 час по-късно на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се членове.
11772
8. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Съюз на германистите в България“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 18.ХІІ.2009 г.
в 15,30 ч. в аудитория № 2 в ректората на ВТУ –
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Велико Търново, ул. Т. Търновски 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове; 2. отчет
на управителния съвет за дейността от ХІ.2007 до
Х.2009 г.; 3. доклад на контролната комисия; 4.
освобождаване на председателя и на управителния
съвет на СГБ; 5. избор на нов управителен съвет,
председател и контролна комиси я за мандата
2009 – 2013 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите.
11520
12. – Управителният съвет на Училищно на
стоятелство към СОУ „Васил Кънчов“, Враца, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
10.ХІІ.2009 г. в 18,30 ч. в актовата зала на големия
училищен корпус на СОУ „Васил Кънчов“ – Враца, при следния дневен ред: 1. преустановяване
дейността на училищното настоятелство поради
изтичане на мандата и решение на общо събрание;
2. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага за 19,30 ч. същия
ден и ще се проведе на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
11747
25. – Управителният съвет на сдружение „Фут
болен клуб „Ботев 2000“ – Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 11.ХІІ.2009 г. в 14 ч.
във Враца, ул. Антим І № 2, при следния дневен ред:
1. финансов отчет за изминалия период; 2. промяна
в дейността на сдружението от частна в обществена
полза; 3. промени в устава; 4. промени в състава на
управителния съвет; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч. при същия дневен ред.
Членовете на сдружението могат да се запознаят с
писмените материали по дневния ред на посочения
адрес от 9 до 17 ч. всеки работен ден.
11662
32. – Управителният съвет на Спортно сдруже
ние с нестопанска цел „Вихър – 2002“, гр. Вълчи
дол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 9.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. в гр. Вълчи
дол, пл. Христо Ботев 1, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на нови членове; 3. избор на управител и управителен съвет; 4. изменение на устава. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
11626
5. – На ц иона л н и я т у п ра ви т е лен с ъве т на
Съюза на младежките християнски дружества в
България „ИМКА – ИВКА“, Габрово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза
на 12.XII.2009 г. в 12,30 ч. в Габрово, ул. Тимок 2,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
изминалия период 2008/2009 г.; 2. финансов отчет
за изминалия период 2008/2009 г.; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. план за работа за 2010 г.; 5.
промяна на устава; 6. разни.
11624
20. – Управителният съвет на сдружение „Бас
кетболен клуб Габрово“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 15.ХІІ.2009 г. в
10 ч. в Габрово, ул. Орловска 111 (спортна зала
„Орловец“), при следния дневен ред: 1. промени
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и допълнения на устава на клуба; 2. промени в
състава на управителния съвет; 3. промяна на
наименованието на баскетболния клуб.
11625
72. – Управителният съвет на сдружение „Лов
но-рибарско дружество „Чардафон“, Габрово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 15.XII.2009 г. в 18 ч., в сградата на машинния
завод на ул. Неофит Рилски 10, Габрово, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
сдружението; 2. доклад на управителния съвет за
взетите антикризисни мерки; 3. отчет на КРК за
2008 г.; 4. приемане на бюджет за 2009 г.; 5. избор
на управителен съвет и председател; 6. избор на
КРК и председател; 7. избор на представители на
сдружението в общото събрание на НЛРС „СЛРБ“,
София; 8. определяне на размера на членския
внос за 2010 г.; 9. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11768
32. – Управителят на Спортен клуб за прилож
на стрелба и пейнтбол „Алфа Метал“, Габрово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на спортния клуб на 22.XII.2009 г. в 18 ч.,
в сградата на „Метал секюрити груп“ – ЕООД,
Габрово, ул. Стефан Караджа 3, при следния дневен
ред: 1. промяна на наименованието на клуба; 2.
промяна на адреса на управление на клуба; 3. промяна на целите на клуба; 4. промяна на средствата
за постигането на целите на клуба; 5. промяна на
предмета на дейност на клуба; 6. приемане на нов
устав на спортния клуб; 7. вземане на решение за
дължимостта и размера на членския внос; 8. други.
11770
34. – Съветът на директорите на „Турист –
строй – комерс – 99“ – АД, Добрич, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо годишно отчетно
събрание на 12.XII.2009 г. в 10 ч. в Добрич, бул.
Добруджа 28, стая 102, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на директорите за дейността на
дружеството през 2008 г.; проект за решение – ОС
приема отчета на СД за дейността на дружеството
през 2008 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет и отчета за приходите и разходите за 2008 г.;
проект за решение – ОС приема годишния счетоводен отчет и отчета за приходите и разходите за
2008 г.; 3. освобождаване от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за дейността им през 2008 г.; 4. избор на
дипломиран експерт-счетоводител на дружеството
за 2009 г.; проект за решение – ОС приема предложението за експерт-счетоводител на дружеството за
2009 г.; 5. избор на съвет на директорите; проект
за решение – ОС приема предложението за съвет
на директорите. Поканват се всички акционери
или нотариално упълномощените от тях лица да
вземат участие в общото събрание. Регистрацията
на акционерите или техните пълномощници започва
в 9 ч. на 12.XII.2009 г. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на акционерите
или техните пълномощници в седалището на дружеството в Добрич, бул. Добруджа 28, стая 102. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 26.XII.2009 г. в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от представения капитал.
11748
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30. – Управителният съвет на СНЦ „Общински
футболен клуб – Елхово“, Елхово, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 20.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в залата
на община Елхово, ул. Търговска 13, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на член на управителния съвет; 2. избор на нов член на управителния
съвет. Поканват се всички членове да присъстват
лично на общото събрание. 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 и ще се счита за редовно
независимо от броя на членовете.
11629
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по тенис на маса
„ А якс – 20 02“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в Пловдив,
бул. 6-ти септември 1, при следния дневен ред: 1.
освобождаване на Иван Йорданов Аянски като
председател на управителния съвет на спортния
клуб, както и заличаването му от списъка на членовете на клуба; 2. гласуване на освобождаване
от финансова и административна отговорност на
Иван Йорданов Аянски за времето на членуване и
председателстване в управителния съвет на спортния клуб; 3. обсъждане и гласуване на годишните
финансови отчети на сдружението; 4. избор на нов
председател на управителния съвет на спортния
клуб; 5. приемане на отчетите на контрольора на
спортния клуб.
11660
20. – Управителният съвет на сдружение „Ев
роквалификация“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
18.ХІІ.2009 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в
Пловдив, бул. България 60, ет. 2, ап. 5, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС; 2. изменения в устава
на сдружението; 3. избор на нови членове на УС.
11773
78. – Адвокатският съвет – Пловдив, на основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на Пловдивската адвокатска колегия на 30 и 31 януари 2010 г. в 9 ч. в зала „Пловдив“ на Новотел –
гр. Пловдив, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на Адвокатския съвет през 2009 г.; 2.
доклад за дейността на Контролния съвет; 3. отчет
за дейността на Дисциплинарния съд; 4. приемане
бюджета на Адвокатския съвет за 2010 г.; 5. избор
на делегати за общото събрание на адвокатите от
страната; 6. разни; 7. избор на Адвокатски съвет,
председател на А двокатския съвет, Контролен
съвет, Дисциплинарен съд и председател на Дисциплинарния съд.
11745
30. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб Аполон“, Радомир, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 14.ХІІ.2009 г. в 16 ч.
в Радомир, ул. Кирил и Методий 14, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за приемане на
нов член на сдружението; 2. вземане на решение
за освобождаване на управителя на сдружението;
3. избор на управител на сдружението. Поканват
се членовете на сдружението или техни писмено
упълномощени представители да вземат участие в
работата на общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
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при същия дневен ред. Материалите по дневния ред
са на разположение на членовете всеки работен ден
в Радомир, ул. Кирил и Методий 14.
11592
28. – Управителният съвет на сдружение на
жените за общественополезна дейност „Надеж
да – 2001“, Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. в
офиса на бизнес сдружение „21-ви век“, Севлиево,
ул. Стефан Пешев 20, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
разглеждане на молби за приемане на нови членове;
3. освобождаване на членове; 4. разни.
11692
42. – Управителният съвет на Териториалната
организация на научно-техническите специали
сти – Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 18.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в
сградата на ТО на НТС Силистра, ул. Г. Чолаков
5, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на ТО
на НТС за изминалия период (2007 – 2009 г.); 2.
освобождаване на стария управителен съвет; 3. избор
на нов управителен съвет. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
11690
20. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Икар“, Хасково, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.ХІІ.2009 г. в
18 ч. в офиса на сдружението на адрес: Хасково,
бул. България 41, Младежки център, офис 116, при
следния дневен ред: 1. отчет за извършената работа
на сдружението за периода 2008 – 2009 г.; 2. избор
на нов управителен съвет поради изтичане мандата
на досегашния; 3. обсъждане бъдещата дейност на
сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 19 ч. на същото място и при същия дневен ред.
11771
30. – Управителният съвет на СНЦ „Фер
мер – Цар Калоян“, гр. Цар Калоян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 6.ХІІ.2009 г. в 15 ч. в гр. Цар Калоян,
област Разград, в сградата на Младежки дом, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на сдружението през стопанската
2008 – 2009 г.; проект за решение: ОС приема
отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през стопанската 2008 – 2009 г.; 2.
приемане на нови членове; проект за решение: ОС
приема за членове на сдружението предложените
от управителния съвет лица; 3. извършване на
промени в управителния съвет, в т. ч. промяна на
числения брой на членовете на управителния съвет,
освобождаване на досегашните членове на УС и
избор на нови членове; проект за решение: увеличава се числеността на членовете на УС от 5 на 7,
освобождават се досегашните членове на УС и се
избират нови членове на УС; 4. промяна на адреса
на управление на сдружението; проект за решение:
изменя се адресът на управление на сдружението
на ул. Подполковник Калитин 1; 5. изменение и
допълнение на устава на сдружението; проект за
решение: приемат се предложените изменения и
допълнения на устава на сдружението. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание лично или чрез упълномощен
техен представител. Представителите следва да се
легитимират с изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписа. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
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1 час по-късно от първоначално обявения, на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на заявилите участието си членове.
11591
30. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Лоржана“, Шумен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.XII.2009 г. в
17 ч., в седалището на сдружението в Шумен, ул.
Ген. Драгомиров 54, ет. 3, ап. 20, при следния дневен
ред: 1. доклад от председателя за членовете, чието
освобождаване се иска, и решение на сдружението
относно статута на членовете Йонко Василев Савов
и Койка Тодорова Савова като членове на сдружението и на Койка Тодорава Савова като член на
управителния съвет; 2. промяна наименованието на
сдружението; 3. избор на нов член на управителния
съвет за оставащия срок на мандата. 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.
11744
38. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Пастир“, с. Киченица, област Разград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 10.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в читалището
в с. Киченица, област Разград, при следния дневен
ред: 1. отчет на досегашната работа на управителния
съвет; 2. освобождаване на Христо Иванов Тотев като
председател на управителния съвет на сдружението;
3. освобождаване като членове на управителния съвет
на сдружението на Али Алиев Шукриев и на Тунай
Зюхтиев Юмеров; 4. освобождаване като членове
на контролния съвет на Миладин Левенов Чобанов,
Акън Хюсеинов Хюсеинов и Емин Расим Хюсмен;
5. избор на председател и членове на управителния
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съвет; 6. избор на нов контролен съвет; 7. 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.
11766
40. – Управителният съвет на Съвет по туризъм
Кранево, с. Кранево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 7.ХІІ.2009 г.
в 10 ч. в с. Кранево, сградата на Туристическия
информационен център, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на Съвет по туризъм Кранево за
периода 2005 – 2008 г.; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. избор на председател на Съвет по туризъм
Кранево; 4. избор на контролен съвет; 5. утвърждаване на проектопрограма за 2010 г. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се отложи с 1 час и ще се проведе на същото място.
11746
Пламен Костов Папазов – ликвидатор на „Спортни имоти“ – ЕООД, Добрич, в ликвидация по ф.д.
№ 131/2000, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си.
11753
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в обявление № 35440 (ДВ, бр. 43 от 2006 г.): В т. 4 сумата
„94 800 лв.“ да се чете „316 000 лв.“.
11778
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следните поправки в обявление № 10226 (ДВ, бр. 66 от 2009 г.): В т. 5 сумата
„25 000 лв.“ да се чете „25 800 лв.“, а сумата
„154 000 лв.“ да се чете „154 800 лв.“.
11779

СЪОБЩЕНИЕ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 74 от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вест
ник“ за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на минис
терства, други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка
следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка
следваща страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни
обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
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