ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 85

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 27 октомври 2009 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Народно събрание
 Закон за изменение и допълнение на
Закона за подпомагане на земеделските производители

2

Президент на републиката
 Указ № 334 за награждаване на г-н
Лорънс Гонзи – министър-председател
на Република Малта, с орден „Стара
планина“ първа степен
 Указ № 335 за награждаване на г-н
Тонио Борг – заместник министърпредседател и министър на външните работи на Република Малта, с орден „Стара планина“ втора
степен

3

3

 Указ № 336 за награждаване на г-н
Джон Дали – министър на социалната
политика на Република Малта, с орден „Стара планина“ втора степен

3

 Указ № 348 за утвърждаване нови
граници на община Ветово, област
Русе, и община Русе, област Русе

3

 Указ № 349 за освобождаване на ге
нерал-майор Стефан Стефанов Ва
силев от длъжността национален
военен представител в Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на
НАТО в Монс, Белгия

4

 Указ № 353 за награждаване на г-жа
Маргарет Абела – съпруга на президента на Република Малта, с орден
„Стара планина“ първа степен

4

 Указ № 354 за награждаване на Негово Превъзходителство г-н Винсент
Де Гаетано – председател на Върховния съд на Република Малта, с орден
„Стара планина“ първа степен

4

 Указ № 355 за награждаване на Негово Превъзходителство г-н Луис Галеа – председател на Парламента на
Република Малта, с орден „Стара планина“ първа степен

4




3

 Указ № 350 за освобождаване на конт
раадмирал Георги Ангелов Георгиев от
длъжността заместник-командващ на
Съвместното оперативно командване
и назначаването му на длъжността
национален военен представител в
Националното военно представителство в Съюзното командване по операциите на НАТО в Монс, Белгия

4

 Указ № 351 за назначаване на конт
раадмирал Симеон Николов Цеков на
длъжността заместник-командващ на
Съвместното оперативно командване

4

 Указ № 352 за награждаване на Негово Превъзходителство г-н Джордж

Абела – президент на Република Малта, с орден „Стара планина“ с лента





Министерски съвет
Постановление № 248 от 19 октомври 2009 г. за изменение и допълнение
на нормативни актове на Министерския съвет в изпълнение на Резолюция
1803 на Съвета за сигурност на ООН
от 3 март 2008 г., Обща позиция 479 на
Съвета на Европейския съюз от 23 юни
2008 г. и Обща позиция 652 на Съвета
на Европейския съюз от 7 август 2008 г.
относно Ислямска република Иран
5
Постановление № 249 от 19 октомври 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството
на финансите и Устройствен правилник на Агенцията за икономически
анализи и прогнози към министъра на
финансите
20
Постановление № 250 от 19 октомври 2009 г. за осигуряване на допълнителна субсидия на Национална компания „Железопътна инфраструктура“
за 2009 г.
42
Постановление № 251 от 21 октомври 2009 г. за определяне на условията
и реда за предоставяне на ваучери за
обучение на безработни и заети лица
по Приоритетни оси 1 и 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“
42

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

 Решение № 807 от 21 октомври 2009 г.
за еднократно обявяване на 21 октомври 2009 г. (сряда) за официален празник за работещите на територията
на община Кърджали
47

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

Министерство на регионалноторазвитие и благоустройството
 Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради 47

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 356
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за подпомагане на земеделските производители, приет от ХLI Народно събрание на
14 октомври 2009 г.
Издаден в София на 20 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производит ели
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и
153 от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г.,
бр. 24 от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46
и 96 от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105
от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от
2006 г., бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36,
43 и 100 от 2008 г. и бр. 12 и 32 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 16 накрая се добавя „и по схемите и мерките на Общата селскостопанска
политика, прилагани от Разплащателната
агенция“.
§ 2. В чл. 23 думата „продоволствието“
се заменя с „храните“, а след думата „институт“ се добавя „Националната агенция
за приходите“.
§ 3. В чл. 40, ал. 3 думите „постоянно
затревени площи“ се заменят с „постоянните
пасища“ и се създава изречение второ: „Министърът на земеделието и храните определя
с наредба общи и регионални критерии за
постоянни пасища, които са допустими за
подпомагане по Схемата за единно плащане
на площ.“

§ 4. В § 1 от допълнителната разпоредба
т. 22 се изменя така:
„22. „Постоянно пасище“ е земя, използвана за отглеждане на трева или други тревни
фуражни култури по естествен начин (самозасяване) или чрез култивиране (засяване),
която не е била включена в сеитбооборота на
стопанството в продължение на 5 или повече
години, с изключение на земите, оставени
под угар в съответствие с чл. 22, 23 и 24 на
Регламент (EО) № 1257/1999 на Съвета от
17 май 1999 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския
фонд за ориентиране и гарантиране на земеделието (ФЕОГА) и за изменение и отмяна
на някои регламенти, и земи, оставени под
угар в съответствие с чл. 39 от Регламент
(EО) № 1698/2005 на Съвета от 20 септември
2005 г. относно подпомагане на развитието
на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР). Трева и други тревисти фуражни
култури са всички тревисти растения, които
се срещат традиционно на естествените пасища или обикновено са включени в смесите
от семена за пасища или ливади, независимо
дали се използват или не се използват за паша
на животните.“
§ 5. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби думата „продоволствието“ се
заменя с „храните, който дава указания по
прилагането му“.
Допълнителна разпоредба
§ 6. В останалите текстове на закона думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 14 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
11850

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 334
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Лорънс Гонзи – министър-председател на Република Малта, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително
големите му заслуги за развитие на българомалтийските отношения.
Издаден в София на 27 ноември 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Ивайло Калфин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Миглена Тачева
11971

УКАЗ № 335
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Тонио Борг – заместник
министър-председател и министър на външните работи на Република Малта, с орден
„Стара планина“ втора степен за изключително
големите му заслуги за развитие на българомалтийските отношения.
Издаден в София на 27 ноември 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Ивайло Калфин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Миглена Тачева
11972

УКАЗ № 336
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Джон Дали – министър
на социалната политика на Република Малта,
с орден „Стара планина“ втора степен за из-
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ключително големите му заслуги за развитие
на българо-малтийските отношения.
Издаден в София на 27 ноември 2008 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Ивайло Калфин
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Миглена Тачева
11973

УКАЗ № 348
На основание чл. 98, т. 5 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 28,
ал. 1, т. 7 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Утвърждавам нови граници на:
1. Община Ветово, област Русе, включваща
населените места: гр. Ветово, гр. Глоджево,
с. Кривня, с. Писанец, гр. Сеново и с. Смирненски.
2. Община Русе, област Русе, включваща
населените места: гр. Русе, с. Басарбово,
с. Бъзън, с. Долно Абланово, гр. Мартен,
с. Николово, с. Ново село, с. Просена, с. Санд
рово, с. Семерджиево, с. Тетово, с. Хотанца,
с. Червена вода и с. Ястребово.
Изпълнението на указа възлагам на областния управител на област Русе, на кмета на
община Ветово и на кмета на община Русе.
Издаден в София на 14 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11960

УКАЗ № 349
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобож да ва м г енера л-ма йор С т ефа н
Стефанов Василев от длъжността национален
военен представител в Националното военно
представителство в Съюзното командване по
операциите на НАТО в Монс, Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12018
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УКАЗ № 350
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
1. Освобождавам контраадмирал Георги
А нгелов Георгиев от длъжност та заместник-командващ на Съвместното оперативно
командване.
2. Назначавам контраадмирал Георги Ангелов Георгиев на длъжността национален
военен представител в Националното военно
представителство в Съюзното командване по
операциите на НАТО в Монс, Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12019

УКАЗ № 351
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4 и чл. 146,
т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам контраадмирал Симеон Николов Цеков на длъжността заместник-командващ на Съвместното оперативно командване.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 16 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12020
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изключително големите му заслуги за развитието на българо-малтийските отношения.
Издаден в София на 16 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

11961

УКАЗ № 353
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-жа Маргарет Абела – съпруга на президента на Република Малта, с
орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите є заслуги за развитието на
българо-малтийските отношения.
Издаден в София на 16 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11962

УКАЗ № 354
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Негово Превъзходителство
г-н Винсент Де Гаетано – председател на
Върховния съд на Република Малта, с орден
„Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на
българо-малтийските отношения.
Издаден в София на 16 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11963

УКАЗ № 352

УКАЗ № 355

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Негово Превъзходителство
г-н Джордж Абела – президент на Република
Малта, с орден „Стара планина“ с лента за

ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Негово Превъзходителство
г-н Луис Галеа – председател на Парламента
на Република Малта, с орден „Стара планина“
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първа степен за изключително големите му
заслуги за развитието на българо-малтийските
отношения.
Издаден в София на 16 октомври 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
11964

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет в изпълнение
на Резолюция 1803 на Съвета за сигурност
на ООН от 3 март 2008 г., Обща позиция 479
на Съвета на Европейския съюз от 23 юни
2008 г. и Обща позиция 652 на Съвета на
Европейския съюз от 7 август 2008 г. относно
Ислямска република Иран
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 83 на Министерския съвет от 2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на Съвета за сигурност на ООН
от 23 декември 2006 г. и на Обща позиция
140 на Съвета на ЕС от 27 февруари 2007 г.
за налагане на санкции на Ислямска република Иран (обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 61 от 2007 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 3:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Забран ява се влизането и ли п реминаването през българска територия на
лицата, посочени в приложенията, както и
на други, непосочени в приложенията лица,
които у частват във, пряко са свързани или
под пома гат ч у вс т ви т ел н и по о т ношен ие
на разпрост ранението на ядрено оръж ие
д е й н о с т и н а Ир а н и л и р а з р аб о т в а н е т о
от Иран на носители на ядрено оръжие,
вк лючително чрез у частие в снабдяването
със забранени изделия, стоки, оборудване,
материали и технологии, както и на лица,
които са подпомагали посочените лица или
структу ри да избегнат прилагането или да
нарушат разпоредбите на резолюции 1737
(2006), 1747 (2007) и 1803 (2008) на Съвета
за сигу рност на ООН и на Обща позиция
140/2007 на Съвета на ЕС, освен в слу чаите, когато такова влизане или транзитно
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преминаване се отнася за дейности, пряко
свързани с позициите, посочени в подпараграфи 3 (b) (i) и (ii) от Резолюция 1737
(2006), и при условие, че нищо в този параграф не задължава никоя държава да откаже
влизане на нейна територия на собствените
си граж дани.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Забраната по ал. 1 се прилага и по
отношение на всички физически или юридически лица, за които има данни, че действат
от тяхно име или под техен контрол.“;
в) досегашните ал. 2 – 6 стават съответно
ал. 3 – 7.
2. В чл. 4 ал. 1 се изменя така:
„(1) Замразяват се всички фондове, финансови средства и икономически ресурси, които
са притежавани, са във владение, са държани
или са контролирани пряко или косвено от:
1. лицата и структурите, посочени в приложението към Резолюция 1737 (2006) на
Съвета за сигурност на ООН, както и онези
от новите лица и структури, посочени от
Съвета за сигурност или от Комитета в съответствие с § 12 от Резолюция 1737 (2006)
и § 7 от Резолюция 1803 (2008) на Съвета за
сигурност на ООН, като тези лица и структури са изброени в приложението на това
постановление;
2. непосочени в приложението лица и структури, които участват във, пряко са свързани
или подпомагат чувствителни по отношение
на разпространението на ядрено оръжие дейности на Иран или разработването от Иран
на носители на ядрено оръжие, или лица или
структури, за които има данни, че действат
от тяхно име или под тяхно ръков одство, или
структури, които са притежавани или контролирани от тях, включително по незаконен
начин, както и лица, които са подпомагали
посочените лица или структури да избегнат
прилагането или да нарушат разпоредбите
на резолюции 1737 (2006), 1747 (2007) и 1803
(2008) на Съвета за сигурност на ООН, като
тези лица и структури са изброени в приложението на това постановление.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Не подлежат на обезщетения, нито се
удовлетворяват други подобни искания, като
искания за компенсации или искания по гаранции във връзка с договори или сделка, чието
изпълнение е засегнато пряко или косвено,
изцяло или частично вследствие на мерките, предприети в съответствие с резолюции
1737, 1747 или 1803 на Съвета за сигурност на
ООН, включително мерки на Европейските
общности или на държавите – членки на ЕС,
в съответствие със, изисквани от или в изпълнение на съответните решения на Съвета за
сигурност, на посочените в приложенията лица
и структури, или на други лица и структури
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в Иран, включително на правителството на
Иран, или на лица и структури, които предявяват искания чрез или за сметка на такова
лице или структура.“
4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) С цел да се предотврати използването на каквато и да е финансова подкрепа за
чувствителни от гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности или за
разработване на носители на ядрени оръжия,
Република България се въздържа да поема
нови ангажименти за финансова подкрепа
с публични средства за търговията с Иран,
включително за предоставяне на български
физически и юридически лица, осъществяващи такава търговия, на експортни кредити,
гаранции и застраховане.“
5. Създават се чл. 7 и 8:
„Чл. 7. (1) Българските власти проявяват
бдителност по отношение на съвместната дейност на финансовите институции под българска
юрисдикция с банки със седалище в Иран,
по-специално с банка „Садерат“ (Saderat),
за да се предотврати използването на тази
дейност за подпомагане на чувствителни от
гледна точка на разпространението на ядрени оръжия дейности или за разработване на
носители на ядрени оръжия.
(2) С оглед на целта по ал. 1 от финансовите институции на Република България се
изисква при взаимоотношения с банките и
финансовите институции, посочени в ал. 1:
1. да проявяват постоянна бдителност
по отношение на движението по сметките,
включително посредством механизмите за
проучване на клиентите и съгласно задълженията си във връзка с прането на пари и
финансирането на тероризма;
2. да изискват попълването на всички
информационни полета на платежните нареждания, които се отнасят до наредителя
или до бенефициента на транзакцията, и ако
тази информация не бъде предоставена, да
отказват изпълнение на нареждането;
3. да поддържат всички регистри на транзакциите за период 5 години и да ги предоставят на националните органи при поискване;
4. ако подозират или имат разумни основания да се съмняват, че средствата са
свързани с финансиране разпространението
на ядрени оръжия, незабавно да уведомят за
своите подозрения Звеното за финансово разузнаване (ЗФР) или всеки друг компетентен
орган в Република България; на ЗФР или на
съответния национален компетентен орган
се осигурява пряк или косвен своевременен
достъп до информацията с финансов, административен и правен характер, която му
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е необходима за изпълнението на неговите
функции, включително до анализа на сигнали
за съмнителни транзакции.
(3) От к лоновете и дъщерните дру жества на Bank Saderat, които се намират под
юрисдикцията на държави – членки на ЕС,
се изисква също така да уведомяват компетентните органи на държавата членка, в
която са установени, за всички извършени
или полу чени от тях парични преводи в
срок 5 работни дни след извършването или
получаването на съответния паричен превод.
При спазване условията на съответните договорености относно обмена на информация
уведомените компетентни органи незабавно
предават тези данни, ако е уместно, на компетентните органи на другите държави – членки
на ЕС, в които са установени страните по
транзакциите.
Чл. 8. (1) В допълнение към проверките с
цел осигуряване изпълнението на приложимите разпоредби на резолюции 1737 (2006),
1747 (2007) и 1803 (2008) на Съвета за сигурност на ООН съгласувано с националните
съдебни власти и законодателство, както и с
международното право, по-специално с морското право и приложимите споразумения
в областта на международното гражданско
въздухоплаване, Република България подлага
на проверка в летищата и пристанищата си
товарите от и за Иран на самолети и кораби,
в частност на онези, които са собственост
или се стопанисват от Iran Air Cargo и Islamic
Republic of Iran Shipping Line, при условие
че са налице разумни основания да се предполага, че самолетът или корабът превозва
стоки, които са забранени съгласно Обща
позиция на Съвета на ЕС 652/2008.
(2) В случаите, когато проверката по ал. 1 се
извършва по отношение на товари на самолети
и кораби, притежавани или стопанисвани от
Iran Air Cargo и Islamic Republic of Iran Shipping
Line, българските власти представят в срок 5
работни дни на Съвета за сигурност на ООН
писмен доклад за проверката, който съдържа
по-специално обяснение за основанията на
проверката, както и информация за времето,
мястото, обстоятелствата и резултатите от нея
и други полезни сведения.
(3) От товарните самолети и търговските
кораби, притежавани или контролирани от Iran
Air Cargo и Islamic Republic of Iran Shipping
Line, се изисква преди заминаването или преди
пристигането да представят информация за
всички внесени или изнесени от Република
България стоки.“
6. В § 3 от заключителните разпоредби след
думите „Резолюция 1747 от 24 март 2007 г.“
се поставя запетая и се добавя „Резолюция
1803 от 3 март 2008 г.“ и след думите „Обща
позиция 246 на Съвета на ЕС от 23 април

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

2007 г.“ се поставя запетая и се добавя „Обща
позиция 479 на Съвета на ЕС от 23 юни 2008 г.
и Обща позиция 652 на Съвета на ЕС от 7
август 2008 г.“.
7. В приложението към чл. 3, ал. 1 и 6 и
чл. 4, ал. 1 се правят следните допълнения:
а) в раздел І „Организации“ се създават
т. 24 – 35:
„24. Компания „Абзар Бореш Кавех“ (ВК
Со.), участвала в производството на компоненти за центрофуги.
25. Група компании „Барзагани Теджарат
Таванманд Саккал“ (Barzagani Tejarat Tavanmad
Saccal) – дъщерни предпри яти я на г ру па
компании „Саккал Систем“. Тези компании
са се опитали да закупят чувствителни товари за организации от списъка в Резолюция
1737 (2006).
26. Компания „Санам Електро“ (E. S. Co/
E. X. Co) – подставена компания на Организацията за аерокосмическа промишленост,
участвала в програма за балистични ракети.
27. Промишлена група „Еттехад“ (Ettehad
Technical Group) – подставена компания на
Организацията за аерокосмическа промишленост, участвала в програма за балистични
ракети.
28. Промишлени фабрики за прецизно машиностроене (Industrial Factories of Precision
(I F P) M ach i ner y – д р у г о н а и м е н о в а н и е
Instrumentation Factories Plant), известни още
като Завод за измерителна апаратура – използвани от Организацията за авиационна
промишленост (АIО) в серия опити за осъществяване на придобиване и закупки.
29. „ Д ж аб ер и бн Х а й а н “ (Jabber I bn
Hayan) – лаборатория на Организацията за
атомна енергия на Иран, участвала в дейности,
свързани с цикъла на горене.
30. Промишлена компания „Джоза“ (Joza
Industrial Co.) – подставена компани я на
Организацията за аерокосмическа промишленост, участвала в програма за балистични
ракети.
31. Хо р о с а н с к и м е т а л у р г и ч е н з а в о д
(K horasan Metallurgy Industries) – д ъщер но предприятие на Промишлена група за
производството на боеприпаси (АМIG), под
контрола на Организацията за промишлена
отбрана (DIO), участвало в производството
на компоненти за центрофуги.
32. Ма ш и нос т рои т ел на ком па н и я
„Ниру Баттери“ (Niru Battery Manufacturing
Company) – структурно подразделение на Организацията за промишлена отбрана. Нейната
роля се заключава в производството на части
за двигатели за иранския военнопромишлен
комплекс, в т. ч. и за ракетни системи.
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33. Компани я та „Пишгам (Пайони ър)
Енерджи Индъстриз“ (Pishgam (Pioneer) Energy
Industries) – участвала в съоръжаването на
Завода за обогатяване на уран в Исфахан.
3 4 . К о м п а н и я т а „С е й ф т и Е к у и п м е н т П р о к ю ъ р м ъ н т “ (Sa fet y E qu ipment
Procurement) – подставена компания на Организацията за аерокосмическа промишленост,
участвала в програма за балистични ракети.
3 5 . К о м п а н и я „Т А М А С “ ( T A M A S
Company) – участвала в дейности по обогатяване на уран.“;
б) в раздел ІІ „Физически лица“ се създават т. 28 – 40:
„28. Амир Моайед А лаи (Ami Moayyed
Alai) – занимава се с управление на сглобяването и проектирането на центрофуги.
29. Аббас Резаи Аштиани (Abbas Rezaee
Ashtiani) – на ръководна длъжност в Организацията за атомна енергия на Иран по
геологопроучване и добив.
30. Д-р Мохаммад Еслами (Mohammad
Eslami) – ръководител на Учебен и научноизследователски институт по отбранителна
промишленост.
31. Бри га ден г енера л Моха м ма д Реза
Нагди (Brigadier-General Mohammad Reza
Naqdi) – бивш заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили по тиловото
обезпечение и промишлените изследвания/
ръководител на Държавния щаб за борба с
контрабандата, участвал в опитите за заобикаляне на санкциите, наложени с резолюции
1737 (2006) и 1747 (2007).
32. Мохаммад Федаи Ашиани (Mohammad
Fedai Ashiani) – занимава се с производство
на амониев уранил карбонат и с управлението
на обогатителния комплекс в Натанз.
33. Халех Бахтиар (Haleh Bakhtiar) – занимава се с производство на магнезий с
концентрация 99,9 %.
34. Мортеза Бехзад (Morteza Behzad) – занимава се с изработка на съставни части за
центрофуги.
35. Сейед Хусейн Хосейни (Seyyed Hussein
Hosseini) – длъжностно лице на AEOI, занимаващо се с проекта за проучвателен реактор
с тежка вода в Арак.
36. Джавад Карими Сабет (Javad Karimi
Sabet) – ръководител на Novin Energy Company,
посочена в РССООН 1747.
37. Хамид-Реза Мохаджерани (Hamid Reza
Mohajerani) – занимава се с управление на
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производството в завода за преработка на
уран в Есфахан.
38. Хушанг Нобари (Houshang Nobari) – занимава се с управлението на обогатителния
комплекс в Натанз.
39. Аббас Рашиди (Abbas Rashidi) – участва
в работата по обогатяването в Натанз.
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4 0 . Г а с е м С о л е й м а н и (G h a s e m
Soleymani) – д и рек т ор на дей нос т и т е по
добиване на уран в уранова мина Саганд
(Saghand).“;
в) раздел ІII „Лица и организации, определени от Съвета на ЕС“ се изменя така:

„
№
1
1.

Име
2
Reza
AGHAZADEH

2.

Бригаден генерал от Корпуса
на гвардейците
на иранската революция Javad
DARVISH-VAND

3.

Бригаден генерал
от Корпуса на
гвардейците на
иранската революция Scyyed Mahdi
FARAHI

4.

Д-р Hoseyn
(Hossein)
FAQIHIAN

Идентификационни данни
3
Дата на раждане: 15.3.1949 г.; паспорт № S4409483,
валидност 26.4.2000 г. – 27.4.2010 г., издаден в Техеран, дипломат ически паспорт № D9001950, издаден
н а 2 2 . 1 . 2 0 0 8 г. , в а л и д е н д о 21.1.2013 г.; място на
раждане: Khoy

Адрес на NFPC: AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486,
Tehran/Iran

Основания

Дата на
включване
в списъка
5
24.4.2007 г.

4
Ръководител на
Организацията за
атомна енергия на
Иран (AEOI). AEOI
наблюдава ядрената
програма на Иран и
е посочена по силата
на Резолюция 1737
(2006) на Съвета за
сигурност на ООН.
Заместник-министър 24.6.2008 г.
по инспекциите в
Министерството на
отбраната и логистиката на въоръ
жените сили на Иран
(MODAFL). Отговаря
за всички съоръжения и инсталации на
MODAFL.
Изпълнителен дирек- 24.6.2008 г.
тор на Организацията
на отбранителните
индустрии (DIO),
която е посочена по
силата на Резолюция
1737 (2006) на Съвета за сигурност на
ООН.
Депутат и главен ди- 24.4.2007 г.
ректор на Дружеството за производство и
снабдяване с ядрено
гориво (NFPC),
структура на AEOI.
AEOI наблюдава ядрената програма на
Иран и е посочена
по силата на Резолюция 1737 (2006)
на Съвета за сигурност на ООН. NFPC
участва в дейности
по обогатяване, за
които Съветът на
управляващите на
МААЕ и Съветът за
сигурност са отправили искане към Иран
да бъдат прекратени.
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5.

2
Инженер Mojtaba
HAERI

6.

Бригаден генерал от Корпуса
на гвардейците
на иранската
революция All
HOSEYNITASH

7.

Mohammad All
JAFARI, Корпус
на гвардейците на
иранската революция
Mahmood
JANNATIAN

8.
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9.

Said Esmail
KHALILIPOUR

Дата на раждане: 24.11.1945 г.; място на раждане:
Langroud

10.

Ali Reza
KHANCHI

Адрес на Ядрения научноизследователски център: AEO1NRC P.O. Box: 11365-8486 Tehran/Iran; факс (+9821)
8021412

11.

Ebrahim
MAHMUDZADEH
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4
Заместник-министър по въпросите на
промишлеността в
MODAEL. Функция
по упражняване на
надзор над АIO и
DIO.
Ръководител на Генералния департамент
на Върховния съвет
за национална сигурност и участник в
определянето на политиката по ядрените
въпроси.
Заема ръководен
пост в рамките на
Корпуса на гвардейците на иранската
революция.
Заместник-ръководител на Организацията
за атомна енергия на
Иран
Заместник-ръководител на AEOI.
AEOI наблюдава ядрената програма на
Иран и е посочена
по силата на Резолюция 1737 (2006) на
Съвета за сигурност
на ООН.
Ръководител на Ядрения научноизследователски център в
Техеран (TNRC) към
AEOI. МААЕ продължава да изисква
от Иран разяснения
относно провеждането в TNRC на експерименти с плутоний,
включително относно
наличието на частици
от високо обогатен
уран в екологични
проби, взети от депото за складиране
на отпадъци в Karaj,
където се намират
контейнери, съхранявали използвани
в тези експерименти
обекти с обеднен
уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е
посочена по силата
на Резолюция 1737
(2006) на Съвета за
сигурност на ООН.
Изпълнителен директор на Iran Electronic
Industries.

5
24.6.2008 г.

24.6.2008 г.

24.6.2008 г.

24.6.2008 г.

24.4.2007 г.

24.4.2007 г.

24.6.2008 г.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН
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1
12.

2
Бригаден генерал
Beik MOHAM
MADLU

13.

Anis NACCACHE

14.

Бригаден генерал Mohammad
NADERI

15.

Бригаден генерал
от Корпуса на
гвардейците на
иранската революция Mostafa
Mohammad
NAJJAR

16.

Д-р Javad RAHIQI Дата на раждане: 21.4.1954 г., място на раждане: Mashad Ръководител на
24.4.2007 г.
Центъра за ядрени
технологии в Esfahan
към AEOI. Центърът
наблюдава Завода за
преработка на уран
в Esfahan. Съветът
на управляващите на
МААЕ и Съветът за
сигурност са отправили искане към Иран
за прекратяване на
всякакви обогатителни дейности. Това
включва всякакви
работи, свързани
с преработката на
уран. AEOI наблюдава ядрената програма на Иран и е
посочена по силата
на Резолюция 1737
(2006) на Съвета за
сигурност на ООН.
КонтраадмиЗаместник-минис24.6.2008 г.
рал Mohammad
тър по въпросите
SHAFI’I RUDSARI
на координацията в
MODAFL.

17.

3

ВЕСТНИК

4
5
Заместник-министър 24.6.2008 г.
по въпросите на доставките и логистиката в MODAFL.
Ръководител на
24.6.2008 г.
Barzagani Tejarat
Tavanmad Saccal
companies; дружест
вото му е правило
опити да придобие
чувствителни стоки в
полза на структурите, изброени в Резолюция 1737 (2006) на
Съвета за сигурност
на ООН.
Ръководител на Орга- 24.6.2008 г.
низацията за авиационна промишленост
(А�����������������
IO���������������
). AIO е участвала в чувствителни
програми на Иран.
Министър в
24.6.2008 г.
MODAFL, отговарящ
за всички военни
програми, включително за програмите за
балистични ракети.
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18.

2
Бригаден генерал от Корпуса
на гвардейците
на иранската
революция Ali
SHAMSHIRI

19.

Abdollah SOLAT
SANA

20.

Бригаден генерал
от Корпуса на
гвардейците на
иранската революция Ahmad
VAHIDI
Организация за
авиационна промишленост, АIO

21.

22.

Armament
Industries

23.

Географска организация на въоръжените сили

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3

АIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran

С Т Р. 1 1
4
5
Заместник-минис24.6.2008 г.
тър по въпросите на
контраразузнаването
в MODAFL, отговарящ за сигурността
на персонала и на
инсталациите на
MODAFL.
Изпълнителен ди24.4.2007 г.
ректор на Завода за
преработка на уран
(UCF) в Esfahan. Този
завод произвежда захранващия материал
(UF6) за обогатителния завод в Natanz.
На 27 август 2006 г.
Solat Sana получи
специална награда от президента
Ahmadinejad за ролята, която изпълнява.
Заместник-ръководи- 24.6.2008 г.
тел на MODAFL

АIO наблюдава
24.4.2007 г.
производството на
ракети на Иран,
включително Shahid
Hemmat Industrial
Group, Shahid Bagheri
Industrial Group
и Faj’r Industrial
Group – всички посочени по силата на
Резолюция 1737 (2006)
на ССООН. Ръково
дителят на АIO и други
двама високопоставени
служители също са
посочени по силата
на Резолюция 1737
(2006) на Съвета за
сигурност на ООН.
Дъщерно дружество
24.4.2007 г.
на Организацията на
отбранителните индустрии (DIO).
Преценява се, че
24.6.2008 г.
предоставя геопространствени данни за
програмата за балистични ракети.

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
24.

2
Bank Melli,
Bank Melli Iran и
всички клонове и
дъщерни дружества,
включително:
a) Melli Bank pic
б) Bank Melli Iran
Zao

25.

Център за отбрани- Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran
телни технологии и
научни изследвания
(DTSRC) – известен също под
името Educational
Research Institute/
Moassese Amozeh
Va Tahgiaghati (ERI/
MAVT Co.)
Iran Electronic
P.O. Box 18575-365, Tehran, Iran
Industries

26.

27.

Военновъздушни
сили на Корпуса
на гвардейците на
иранската революция

3
Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Tehran
London Wall, 11th floor, London EC2Y 5 Е A, United
Kingdom
Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 1 30064, Russia
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5
Предоставя или прави 24.6.2008 г.
опити за предоставяне
на финансова подкрепа на дружества,
които участват в ядрената и ракетната
програма на Иран
или доставят стоки
за тях (АIO, SHIG,
SBIG, AEOI, Novin
Energy Company,
Mesbah Energy
Company, Kalaye
Electric Company
и DIO). Bank Melli
улеснява чувствителните дейности, предприемани от Иран.
Тя е съдействала за
многобройни покупки на чувствителни
материали за ядрената
и ракетната програма
на Иран. Предоставя
редица финансови
услуги от името на
организации, свързани
с ядрената и ракетната промишленост на
Иран, включително
откриване на акредитиви и поддържане
на сметки. Много от
горните дружества
са посочени съгласно резолюции 1737
(2006) и 1747 (2007)
на ССООН.
Занимава се с науч24.4.2007 г.
ноизследователска
и развойна дейност.
Дъщерно дружество
на DIO. DTSRC осигурява голяма част от
снабдяването за DIO.

Дъщерно дружество 24.6.2008 г.
със 100 % участие на
MODAFL (следователно партньорска организация на АIO, AvIO
и DIO). Ролята му е
да произвежда електронни компоненти за
иранските оръжейни
системи.
Оперира с арсена24.6.2008 г.
ла от балистични
ракети с близък и
среден обсег на Иран.
Ръководителят на военновъздушните сили
на Корпуса на гвардейците на иранската
революция е посочен
по силата на Резолюция 1737 (2006) на
Съвета за сигурност
на ООН.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
28.

2
Khatem-ol Anbiya
Construction
Organisation

3
Number 221, North Falamak-Zarafshan Intersection, 4th
Phase, Shahkrak-E-Ghods, Tehran 14678, Iran

29.

Университет „Malek
Ashtar“

30.

Marine Industries

31.

Mechanic Industries
Group

32.

Министерство
West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran
на отбраната и
логистиката на
въоръжените сили
(MODAFL)

33.

Министерство
P.O. Box 16315-189, Tehran, Iran
по въпросите на
износа на отбранителна логистика
(MODLEX)

34.

ЗМ Mizan
Machinery
Manufacturing

Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran

С Т Р. 1 3
4
Група от дружества,
притежавани от Корпуса на гвардейците на
иранската революция.
Използва инженерните
ресурси на Корпуса на
гвардейците на иранската революция за
строителни дейности,
като действа като
главен изпълнител по
големи проекти, включително прокарване
на тунели. Преценява
се, че подпомага ядрената програма и програмата за балистични
ракети на Иран.
Свързан с Министерството на отбраната.
През 2003 г. въвежда
учебна дисциплина
по въпросите на ракетите. В тясно сътрудничество с АIO.
Дъщерно дружество
на DIO.
Участва в производството на съставни
части за балистичната
програма.
Отговаря за научните, развойните и
производс твените
програми на Иран в
областта на отбраната, включващи подкрепа за ракетната и
ядрената програма.
Звеното на MODAFL,
което отговаря за износа, и същевременно
агенцията, използвана
за износ на готови
оръжия по междудържавни сделки.
Съгласно Резолюция
1747 (2007) на Съвета
за сигурност на ООН
MODLEX не следва
да осъществява търговия.
Дружество фантом
на АIO, участващо в
придобивания в балистичната област.

5
24.6.2008 г.

24.6.2008 г.

24.4.2007 г.
24.6.2008 г.

24.6.2008 г.

24.6.2008 г.

24.6.2008 г.

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

1
35.

2
3
Дружество за про- AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365-8486, Tehran/Iran
изводство и доставка на ядрено
гориво (NFPC)

36.

Parchin Chemical
Industries

37.

Special Industries
Pasdaran Av., P.O. Box 19585/777, Tehran
Group
Държавна организация за закупуване (SPO)

38.

39.

BANK MELLI
IRAN

Франция:
43, Avenue Monteigne, 7500 Paris, BIC код: MELIFRPP
Германия: Holzbrucke 2. D-20459,
BIC код: MELIDEHH
Обединено кралство: Melli Bank Plc
One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA
BIC код: MELIGB2L

40.

BANK SEPAH

Франция:
64, rue de Miromesnil, 75008 Paris,
BIC код: SEPBFRPP
Германия:
Hafenstrabe 54, D-60327 Frankfurt am Main,
BIC код: SEPBDEFF
Италия:
Via Barberini 50, 00187 Rome,
BIC код: SEPBITRR
Обединено кралство: Bank Sepah International plc
5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT
BIC код: SEPBGB2L
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Отделът за производство на ядрено
гориво (NFPD) на
AEOI се занимава с
научни изследвания и
развойна дейност по
отношение на цикъла
на производство на
ядрено гориво, включително: проучване,
добиване, обогатяване и преработка
на уран, както и
управление на ядрени отпадъци. NFPC е
приемник на NFPD,
дъщерно дружество
на AEOI, който се
занимава с научноизследователска и
развойна дейност
относно цикъла на
производство на
ядрено гориво, включително преработка и
обогатяване.
Работи по задвижващи техники за
иранската балистична
програма.
Дъщерно дружество
на DIO.
Смята се, че SPO
съдейства в процеса
на внос на цели оръжия. Смята се, че е
дъщерно дружество
на MODAFL.
Приложение ІІІ от
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС относно ограничителните мерки срещу Иран,
касаещо клонове и
дъщерни дружества
под юрисдикцията на
държавите членки, на
банки със седалище
в Иран.
Приложение ІІІ от
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу
Иран, касаещо клонове и дъщерни дружества под юрисдикцията на държавите
членки, на банки със
седалище в Иран.

5
24.4.2007 г.

24.6.2008 г.

24.4.2007 г.
24.6.2008 г.

28.10.2008 г.

28.10.2008 г.
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

1
41.

2
BANK SADERAT
IRAN

3
Франция:
Bank Saderat Iran
16, Rue de la Paix, 75002 Paris
BIC код: BSIRFRPP
Телекс: 220287 SADER A / SADER B
Германия:
Клон Хамбург
P.O. Box 112227, Deichstrabe 11, D-20459 Hamburg
BIC код: BSIRDEHH
Телекс: 215175 SADBK D
Клон Франкфурт
P.O. Box 160151, Friedensstrabe 4, D-60311
Frankfurt am Main
BIC код: BSIRDEFF
Гърция:
Клон Атина
P.O. Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64
Athens
BIC код: BSIRGRAA
Телекс: 218385 SABK GR
Обединено кралство: Bank Saderat plc
5 Lothbury, London EC2R 7HD
BIC код: BSPLGB2L
Телекс: 883382
SADER G

4
5
Приложение ІІІ от
28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу Иран, касаещо
клонове и дъщерни
дружества под юрисдикцията на държавите членки, на
банки със седалище
в Иран.

42.

BANK TEJARAT

Франция:

Приложение ІІІ от 28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу Иран, касаещо
клонове и дъщерни дружества под
юрисдикцията на
държавите членки,
на банки със седалище в Иран.

Bank Tejarat 124-126, Rue de Provence, 75008 Paris
BIC код: BTEJFRPP
Телекс: 281972 F, 281973 F BKTEJ

43.

PERSIA INTERNA Обединено кралство:
TIONAL BANK plc Централен офис и основен клон
6 Lothbury, London, EC2R
BIC код: PIBPGB2L
Телекс: 885426

Приложение ІІІ от 28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу Иран, касаещо
клонове и дъщерни дружества под
юрисдикцията на
държавите членки,
на банки със седалище в Иран.

С Т Р.
1
44.

16
2
BANK MELLI

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3
Азербайджан:
Bank Melli Iran, клон Баку
Nobel Ave. 14, Baku
BIC код: MELIAZ22
Ирак:
No. 111-27 Alley-929 District-Arasat street, Baghdad
BIC код: MELIIQBA
Оман:
Клон Omar Muscat
P.O. BOX 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238
Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/
P.O. BOX 2643 PC 112
BIC код: MELIOMR
Китай:
Melli Bank HK (дъщерно дружество на Melli Bank PLC)
Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road,
Central Hong Kong
BIC код: MELIHKHH
Египет:
Представителство
P.O. Box 2654, First Floor, Flat № 1, Al Sad el Aaly Dokhi
Тел.: 2700605 / Fax: 92633
Обединени арабски емирства:
Регионален офис
P.O. Box: 1894, Dubai
BIC код: MELIAEAD
Клон Абу Даби
Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street
BIC код: MELIAEADADH
Клон Al Ain
Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial
Road
BIC код: MELIAEADALN
Клон Bur Dubai
Адрес: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed
Street
BIC код: MELIAEADBR2
Централен клон Дубай
Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street
Post box no. MELIAEAD
Клон Fujairah
Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin
Abdullah Street
BIC код: MELIAEADFUJ
Клон Ras al-Khaimah
Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel
BIC код: MELIAEADRAK
Клон Sharjah
Post box no. 459 Street name: Al Burj Street
BIC код: MELIAEADSHJ
Руската федерация:
n 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow
BIC код: MELIRUMM
Япония:
Представителство
333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome,
Chiyodaku
Тел.: 332162631
Fax (3)32162638 Teлекс: J296687
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Приложение ІV от
28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу Иран, касаещо
клонове и дъщерни
дружества, които не
са под юрисдикцията
на държавите членки,
на банки със седалище в Иран, както и
финансови структури,
чието седалище не
е в Иран и които не
попадат под юрисдикцията на държавите членки, но се
контролират от лица
и организации, установени в Иран.
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ВЕСТНИК

1
45.

2
BANK MELLAT

3
Южна Корея:
Bank Mellat, клон Сеул
Keumkand Tower 13/14 th Floor, Tehran road 889-13,
Daechidong Gangnam-Ku, 135-280, Seoul
BIC код: BKMTKRSE
Teлекс: K36019 MELLAT
Турция:
Клон Истанбул:
1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi LeventIstanbul
BIC код: BKMTTRIS
Teлекс: 26023 MELT TR
Клон Анкара:
Ziya Gokalp Bulvari №: 12 06425 Kizilay-Ankara
BIC код: BKMTTRIS100
Teлекс: 46915 BMEL TR
Клон Измир:
Cumhuriyet Bulvari
№: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir
BIC код: BKMTTRIS200
Teлекс: 53053 BMEL TR
Армения:
Клон Ереван
6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan
BIC код: BKMTAM 22
Teлекс: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

46.

PERSIA INTERNA Обединени арабски емирства:
TIONAL BANK plc Клон Дубай
The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai
BIC код: PIBPAED

С Т Р. 1 7
4
5
Приложение ІV от
28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу Иран, касаещо
клонове и дъщерни
дружества, които не
са под юрисдикцията
на държавите членки, на банки със
седалище в Иран,
както и финансови
структури, чието седалище не е в Иран
и които не попадат
под юрисдикцията
на държавите членки, но се контролират от лица и организации, установени
в Иран.

Приложение ІV от
28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу Иран, касаещо
клонове и дъщерни
дружества, които не
са под юрисдикцията
на държавите членки, на банки със
седалище в Иран,
както и финансови
структури, чието седалище не е в Иран
и които не попадат
под юрисдикцията
на държавите членки, но се контролират от лица и организации, установени
в Иран.

С Т Р.
1
47.
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2
BANK SADERAT
IRAN

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3
Ливан:
Регионален офис
Mar Elias-Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut
BIC код: BSIRLBBE
Централен клон Бейрут
Verdun street-Alrose building
P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra
BIC код: BSIRLBBE
Teлекс: 48602-20738, 21205-SADBNK
Клон Alghobeiri
№: 3528, Alghobeiri BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El
Hajje str.-Ghobeiri BLVD, Alghobeiri
BIC код: BSIRLBBE
Клон Baalbek
№: 3418, Ras Elein str., Baalbak
BIC код: BSIRLBBE
Клон Borj al Barajneh
№: 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura
str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor
BIC код: BSIRLBBE
Клон Saida
№: 4338, Saida-Riad Elsoleh BLVD, Ali Ahmad BLG,
BIC код: BSIRLBBE
Оман:
BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street,
Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat
BIC код: BSIROMR
Телекс: 3146
Катар:
Клон Доха
№: 2623, Grand Hamad ave., P.O.BOX 2256, Doha
BIC код: BSIR QA QA
Телекс: 4225
Туркменистан:
Bank Saderat Iran, клон Ashkhabad
Makhtoomgholi ave., №: 181, Ashkhabad
Телекс: 1161134-86278
Обединени арабски емирства:
Регионален офис Дубай
Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai
BIC код: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR /
BSIRAEADLCA
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Murshid Bazar
Murshid Bazar P.O. Box 4182
Deira, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Bur Dubai
Al Fahidi Road
P.O. Box 4182 Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Ajman
№: 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Shaykh Zayed Road
Shaykh Road, Dubai
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Абу Даби
№: 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 22263
Клон Al Ein №: 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al
Ein, Abu Dhabi
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Клон Sharjah
№: 2776 Alaroa road, PO BOX 316, Sharjah
BIC код: BSIRAEAD
Телекс: 45456 SADERBANK
Бахрейн:
Клон Бахрейн
106 Government Road; P.O. Box 825 Block №: 316;
Entrance №: 3, Manama Center; Manama
Телекс: 8363 SADER BANK
OBU
P.O. Box 825-Manama
Телекс: 8688 SADER BANK
Узбекистан:
Bank Saderat Iran, Ташкент
10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent
BIC код: BSIRUZ21
Телекс: 116134 BSITA UZ
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Приложение ІV от
28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу
Иран, касаещо клонове и дъщерни дружества, които не са
под юрисдикцията на
държавите членки, на
банки със седалище в
Иран, както и финансови структури, чието
седалище не е в Иран
и които не попадат
под юрисдикцията на
държавите членки,
но се контролират от
лица и организации,
установени в Иран.
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49.

50.

2
TEJARAT BANK

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

3
Таджикистан:
№: 70, Rudaki Ave., Dushanbe P.O. Box: 734001
BIC код: BTEJTJ22XXX
Телекс: 201135 BTDIR TJ
Китай:
Представителство Китай
Office C208 Beijing Lufthansa Center №: 50 Liangmaqiao
Chaoyang District Beijing 100016
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4
5
Приложение ІV от
28.10.2008 г.
Решение на Съвета
на ЕС за изменение
на Обща позиция
2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу
Иран, касаещо клонове и дъщерни дружества, които не са
под юрисдикцията на
държавите членки, на
банки със седалище в
Иран, както и финансови структури, чието
седалище не е в Иран
и които не попадат
под юрисдикцията на
държавите членки,
но се контролират от
лица и организации,
установени в Иран.
ARIAN BANK (по- Афганистан:
Приложение ІV от
28.10.2008 г.
зната също като
Централен офис
Решение на Съвета
Aryan Bank)
House №: 2, Street №: 13, Wazir Akbar Khan, Kabul
на ЕС за изменение
BIC код: AFABAFKA
на Обща позиция
Клон Harat
2007/140/ОВППС
№: 14301(2), Business Room Building, Banke Khoom road, относно ограничиHarat
телните мерки срещу
BIC код: AFABAFKA
Иран, касаещо клонове и дъщерни дружества, които не са
под юрисдикцията на
държавите членки, на
банки със седалище в
Иран, както и финансови структури, чието
седалище не е в Иран
и които не попадат
под юрисдикцията на
държавите членки,
но се контролират от
лица и организации,
установени в Иран.
FUTURE BANK
Бахрейн:
Приложение ІV от
28.10.2008 г.
Future Bank
Решение на Съвета
P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama
на ЕС за изменение
Shop 57, Block №: 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah
на Обща позиция
Avenue-Road №: 4203, Sitra
2007/140/ОВППС
BIC код: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU /
относно ограничиFUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT
телните мерки срещу
Иран, касаещо клонове и дъщерни дружества, които не са
под юрисдикцията на
държавите членки, на
банки със седалище в
Иран, както и финансови структури, чието
седалище не е в Иран
и които не попадат
под юрисдикцията на
държавите членки,
но се контролират от
лица и организации,
установени в Иран.
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Приложение ІV от

Венецуела:

INTERNATIONAL Banco international de Desarrollo, Banco Universal

Решение на Съвета

DE

на ЕС за изменение

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El

DESARROLLO, SA Rosal, Chacao, Caracas

5
28.10.2008 г.

на Обща позиция

BIC код: IDUNVECAXXX

2007/140/ОВППС
относно ограничителните мерки срещу Иран, касаещо
клонове и дъщерни
дружества, които не
са под юрисдикцията на държавите
членки, на банки
със седалище в
Иран, както и финансови структури,
чието седалище не
е в Иран и които не
попадат под юрисдикцията на държавите членки, но се
контролират от лица
и организации, установени в Иран.

“
§ 2. В т. 8 „Иран“ от Списъка на държ а ви т е и орг а н из а ц и и т е, сп ря мо кои т о
Република Българи я прилага забрана или
ог раничени я върх у прода жбата и доставк ите на въоръжение и свързаното с него
оборудване, в съответствие с резолюции
на Съвета за сиг у рност на ООН и решени я
на Европейск и я съюз и на Организаци ята
за сиг у рност и сът рудничество в Европа,
у твърден с Постановление № 91 на Министерск и я съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от
2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2002 г., бр. 22
и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110 от 2004 г.,
бр. 24, 74, 78, 85, 94 и 98 от 2005 г., бр. 22,
32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41, 46
и 61 от 2007 г. и бр. 9, 20 и 43 от 2008 г.),
в изпълнение на Резолюци я 1903 на СС на
ООН от 3 март 2008 г., Обща позици я 479
на Съвета на ЕС от 23 юни 2008 г. и Обща
позици я 652 на Съвета на ЕС от 7 авг уст
2008 г., както и на Решение на Съвета на
ЕС за изменение на приложени я ІІІ и І V
към Обща позици я 2007/140/ОВППС, прието на 28 октомври 2008 г. относно Иран, в
колона 3 накра я се добавя: „Резолюци я 1803
на Съвета за сиг у рност на ООН от 3 март
2008 г. и Обща позици я 652 на Съвета на
ЕС от 7 авг уст 2008 г.“

Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на финансите и Устройствен
правилник на Агенцията за икономически
анализи и прогнози към министъра на фи
нансите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на финансите.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на
Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление
№ 95 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,
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ДВ, бр. 42 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 10 и 106
от 2004 г., бр. 76 и 84 от 2005 г., бр. 2, 28, 37,
56, 65 и 90 от 2006 г., бр. 26 и 53 от 2007 г.,
бр. 37, 61 и 108 от 2008 г. и бр. 5, 18, 23, 39
и 64 от 2009 г.).
2. Устройственият правилник на Изпълнителната агенция за икономически анализи и
прогнози към министъра на финансите, приет
с Постановление № 77 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 9 и 87 от 2001 г., бр. 79 от 2002 г.,
бр. 53 и 106 от 2004 г., бр. 37 и 90 от 2006 г.,
бр. 26 от 2007 г. и бр. 61 от 2008 г.).
3. Постановление № 77 на Министерския
съвет от 2000 г. за приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителната агенция за
икономически анализи и прогнози към министъра на финансите (ДВ, бр. 40 от 2000 г.).
4. Член единствен от Постановление № 95
на Министерския съвет от 2003 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството
на финансите (ДВ, бр. 42 от 2003 г.).
§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
от Постановление № 215 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на финансите и
за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
(обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112
от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55
и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42,
49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г.,
бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37, 48,
56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53 и
84 от 2007 г. и бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.)
т. 4 се изменя така:
„4. Агенция за икономически анализи и
прогнози 43“.
§ 3. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 3
от Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 18 от
2007 г.; изм., бр. 36 и 64 от 2009 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В пореден № 2:
а) точка 2 се отменя;
б) създават се т. 5 и 6:
„5. Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“
6. Дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“.“
2. Пореден № 8 „Министерство на държавната администрация и административната
реформа“ се отменя.
§ 4. В Единния класификатор на длъжнос
тите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46,
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,
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44 и 80 от 2009 г.), в длъжностно ниво А4,
колона 2 думите „държавен съкровищник в
Министерството на финансите“ се заличават.
§ 5. В приложението към чл. 4, ал. 2 от
Устройствения правилник на Агенцията за
държавна финансова инспекция, приет с Постановление № 167 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53 от 2007 г., бр. 61
от 2008 г. и бр. 30 от 2009 г.), се правят следните изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„32“ се заменя с „30“.
2. На ред „дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на човешките ресурси“
числото „22“ се заменя с „21“.
3. На ред „дирекция „Информационни
технологии и комуникация“ числото „10“ се
заменя с „9“.
4. На ред „Специализирана администрация“
числото „130“ се заменя със „132“.
5. На ред „дирекция „Организация и извършване на инспекционната дейност“ числото
„110“ се заменя със „113“.
6. На ред „дирекция „Правно и методологично осигуряване на инспекционната дейност“
числото „20“ се заменя с „19“.
§ 6. (1) Осиг у рените 8 щатни бройк и,
осъществяващи дейността по координация
на взаимоотношенията с международните
финансови институции, които преминават
от администрацията на Министерския съвет
към Министерството на финансите съгласно
§ 3, ал. 1 от преходните и заключителните
разпоредби на 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 разпределят, както следва:
1. една щатна бройка за дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“;
2. четири щатни бройки за дирекция „Външни финанси и международно сътрудничество“;
3. една щатна бройка за дирекция „Европейски въпроси и политика“;
4. две щатни бройки за дирекция „Икономическо планиране и анализи“.
(2) Дейността на дирекция „Икономически
политики на Европейския съюз и международно сътрудничество“ на Изпълнителната
агенция за икономически анализи и прогнози
преминава към дирекция „Европейски въпроси
и политика“ на Министерството на финансите,
осигурена с 8 щатни бройки.
(3) Дейността на дирекция „Национален
план за развитие“ на Изпълнителната агенция
за икономически анализи и прогнози преминава към дирекция „Икономическо планиране
и анализи“ на Министерството на финансите,
осигурена с 8 щатни бройки.
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(4) Правоотношенията със служителите,
осъществяващи функциите по ал. 1 – 3, се
уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител и чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 7. Разпоредбата на § 3, т. 1, буква „б“
влиза в сила от 11 август 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на финансите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
на финансите, наричано по-нататък „министерството“, и на неговите организационни
структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище
София.
(2) Министерството е администрация, която подпомага министъра на финансите при
осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА
ФИНАНСИТЕ. ФУНКЦИИ НА ПОЛИ
ТИЧЕСКИЯ К АБИНЕТ
Раздел І
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на финансите, наричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Министърът ръководи и представлява
министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията
министърът се подпомага от двама заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена заповед правомощия на заместник-министрите и
определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
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Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. Министърът:
1. провежда, координира и контролира държавната политика в областта на публичните
финанси за поддържане на макроикономическа
стабилност;
2. формира бюджетната политика на страната в краткосрочен и средносрочен план,
съставя държавния бюджет на Република
България и контролира текущото му изпълнение, ръководи и координира дейността по
съставянето на проекта на военновременния
бюджет на страната;
3. провежда и координира политиката по
поемане и управление на държавния дълг;
4. формира и координира държавната политика в областта на финансовите услуги и
финансовите пазари;
5. провежда държавната данъчна политика
и осъществява стратегията за усъвършенстване
на данъчната система, осигуряваща повишаване събираемостта на данъците;
6. провеж да митническата политика и
координира връзките с международни организации по проблемите на митата и митническия контрол;
7. представлява държавата в съдебното
производство по Гражданския процесуален
кодекс;
8. координира дейностите по обезпечаването и принудителното събиране на държавни
вземания;
9. осъществява мероприятия, насочени към
предотвратяване изпирането на пари;
10. следи за спазването на законите по организацията и провеждането на хазартни игри;
11. следи съвместно с Българската народна банка за поддържането на системата на
паричен съвет за гарантиране на стабилен
валутен курс със строго контролирано парично нарастване;
12. организира и контролира отпечатването
на ценни книжа;
13. организира и контролира процесите на
получаване и трансфериране на средства от
финансовата помощ, предоставяна на Република България по предприсъединителните
финансови инструменти, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
14. осигурява програмирането, управлението, наблюдението и оценката на финансовата
помощ, предоставяна на Република България
чрез Оперативна програма „Административен
капацитет“ и Оперативна програма „Техническа помощ“;
15. провежда, координира и контролира
държавната политика в областта на държавните помощи, с изключение на помощите в
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отраслите на земеделието и рибарството, и
осъществява връзките с Европейската комисия
в тази област;
16. провежда, координира и контролира
държавната политика в областта на вътрешния
контрол в публичния сектор и осъществява
връзките с Европейската комисия в тази
област;
17. осигурява осъществяването на функцията по вътрешен одит в министерството в
съответствие със законодателството;
18. осигурява осъществяването на дейностите и проверките на одитния орган в
съответствие с прилаганите регламенти на
Съвета на Европейските общности;
19. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
п ряко под чинение поли т и ческ и кабинет,
който го подпомага при формулирането и
разработването на конкретни решения за
провеждане на правителствената политика
и при представянето на тази политика пред
обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и ръководителя на
звеното за връзки с обществеността.
Чл. 7. Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Министерството е структурирано
в дирекции и инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 650 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
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Чл. 9. Министърът утвърждава структурата
на административните звена и длъжностните
разписания по предложение на ръководителите
на административните звена.
Чл. 10. Министерството подпомага и осигурява министъра при подготовката, организацията, изпълнението и контрола на решенията
и актовете, свързани с осъществяването на
правомощията на министъра.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 11. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на администрацията на министерството в изпълнение
на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. осъществява изрично делегираните му в
писмен вид правомощия от министъра;
2. организира разпределянето на задачите
за изпълнение между административните звена
в министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
5. контролира и отговаря за работата с
документите, съхраняването им и опазването
на класифицираната информация;
6. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
7. координира и контролира дейността по
стопанисването и управлението на държавната
собственост, предоставена на министерството;
8. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и отговаря за законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата на
министерството;
9. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в министерството;
10. координира и контролира дейностите
в областта на информационните технологии
и системи в министерството;
11. организира и ръководи дейностите,
свързани с упражняването на контрола при
отпечатването на ценни книжа;
12. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно
време, при управление при кризи и по защита
при бедствия;
13. осъществява и други дейности, възложени му от министъра.
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Раздел IІІ
Инспекторат
Чл. 12. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции при провеждането
на държавната политика, като осъществява
административен контрол в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и проверки по отделни предложения, сигнали,
жалби и молби, а също и по случаи с широк
обществен отзвук. Проверките се извършват
въз основа на писмена заповед на министъра.
(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, отговорност, политическа
неутралност и йерархическа подчиненост.
(4) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните проблеми
и предлагане на мерки за тяхното разрешаване.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. анализира ефективността на дейността на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
2. проверява спазването на вътрешните
правила за организация на работата в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. може да предлага образуването на дисциплинарно производство, когато установи,
че е извършено нарушение на служебните
задължения, както и на Кодекса за поведение
на служителите в държавната администрация
и на Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси;
4. извършва проверка на сигналите, молбите
и жалбите срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията;
5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси;
6. предприема мерки за предотвратяване
и разкриване на корупционни практики в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
7. осъществява и други дейности във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(6) При осъществяване на своите функции
инспекторите на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими
за извършване на проверките. Служителите
в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към ми-
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нистъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на
функциите им.
(7) При извършване на проверките инспекторите на министерството имат право
да изискват информация от държавните и
местните органи, от органите на съдебната
власт и други институции.
(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността
на инспектората през съответната година.
Раздел ІV
Служител по сигурността на информацията
Чл. 13. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
министъра.
(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната
информация;
2. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
3. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
4. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
5. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
6. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
7. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация.
Раздел V
Обща администрация
Чл. 14. Общата администрация включва:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и административно обслужване“;
3. дирекция „Човешки ресурси“;
4. дирекция „Информационни системи“.
Чл. 15. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
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1. участва в процеса на управление на бюджетните средства на министерството и следи
за спазването на финансовата и бюджетната
дисциплина;
2. разработва методология по отношение
на счетоводната и финансовата политика на
министерството и дава методически указания
на второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити относно изготвянето на финансовите
отчети и отчетите за касовото изпълнение
на бюджета;
3. организира и осъществява единна счетоводна отчетност по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти;
4. разработва проект на бюджет и тригодишна бюджетна прогноза на министерството
съгласно Единната бюджетна класификация
и в програмен формат;
5. изготвя междинните и годишния финансов отчет и отчетите за касовото изпълнение
на бюджета на централната администрация на
министерството и консолидираните финансов
отчет и касов отчет за изпълнение на бюджета
на министерството;
6. в качеството на министерството на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити
анализира и утвърждава лимити и обслужва
транзитните сметки на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
в системата на Единната сметка;
7. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на недвижимата – публична и частна, държавна собственост,
предоставена на министерството, включително
на почивните бази и ведомствения жилищен
фонд на министерството;
8. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството
с машини и съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативни материали и обзавеждане; координира
и осиг у рява поддържането на хигиената,
охраната и пожароизвестителните системи;
9. отговаря за поддръжката на моторните
превозни средства, стопанисвани от министерството, както и за транспортното обслужване
на служители на министерството;
10. разработва и поддържа плановете и
осъществява дейностите по привеждане на
министерството и на административните
структури, подпомагащи министъра, в готовност за работа във военно време, в обстановка
при кризи и бедствия;
11. изработва, обобщава и предлага за
одобряване поименни списъци за придобиване на дълготрайни материални активи
(проектиране, ново строителство, основни
ремонти, извънобектови машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване) и отчита
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усвоените средства на капиталовите разходи
в системата на министерството в програмния
продукт „Инвеститор“;
12. организира и отговаря за дейността,
свързана с инвеститорския контрол;
13. планира, организира и провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки,
по които възложител е министърът, координира извършването на дейностите, свързани с обществените поръчки, и контролира
изпълнението на сключените въз основа на
тях договори;
14. извършва предварителен контрол за
законосъобразност по Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор,
свързани с финансовата дейност на министерството.
Чл. 16. Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и административно обслужване“:
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството
и публичното представяне на министъра, на
политическия кабинет и на служителите на
министерството и осигурява публичност и
прозрачност на дейността на министерството
и административните структури към него,
като организира достъпа до информация за
медии и граждани;
2. проу чва и ана лизира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на министерството, като възлага
социологически проучвания и анализи във
връзка с дейността на министерството;
3. участва в организирането на посещенията
на министъра и на заместник-министрите в
страната и в чужбина и отразяването им в
публичното пространство;
4. съгласува подготовката на отговорите на
министъра за парламентарен контрол;
5. подпомага работата на структурите на
министерството за повишаване на обществената информираност по въпросите на усвояване
на средствата, предоставени на Република
България от Европейския съюз, и участва в
планирането и реализацията на проекти и
дейности в изпълнение на Комуникационната
стратегия по въпроси от компетентността на
министерството;
6. разработва, организира и възлага информационни кампании за предварително
представяне и популяризиране политиката
на министерството и подготвяните от него
законопроекти и проекти на подзаконови
нормативни актове;
7. координира и контролира поддържането
и актуализирането на вътрешната информационна система – интранет, и постъпването на
информация за интернет страницата на министерството и второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра, одобрява
окончателните проекти и изпълнението им;

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

8. подготвя, координира и осъществява
орга н изи ра не т о, п ровеж да не т о и п ро т о колното осигуряване на пресконференции,
симпозиуми, семинари, дискусии и кръгли
маси, официални и работни срещи на министерството и урежда протоколни и делови
срещи на ръководството на министерството;
9. координира и изготвя програмата на
министъра, заместник-министрите и главния
секретар при пътувания извън страната и подготвя необходимите документи и организира
задгранични командировки на служителите
на министерството;
10. организира и съгласува програмата
на официалните и работните посещения в
България на гости по покана на министъра,
осигурява устен и писмен превод на срещи,
кореспонденция и материали, поддържа протоколната кореспонденция на министерството;
11. организира ц ялостната дейност на
приемната на министерството по административното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа „едно гише“,
приемане на граждани и представители на
организации и изслушване на техните предложения и сигнали съгласно Административнопроцесуалния кодекс;
12. осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност,
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството, изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите,
тяхната обработка и предаване в Централния
държавен архив;
13. разглежда заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация по
Закона за достъп до обществена информация
и предоставя или отказва достъп, извършва
справки и изготвя отчети по този закон;
14. координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския
съвет и на съветите към него, организира и
оформя предложенията на министерството
за включване в законодателната програма на
Министерския съвет, извършва вписвания в
Административния регистър;
15. организира изпълнението и спазването
на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на международните
договори по защита на класифицираната информация, организира извършването на периодични проверки на отчетността и движението
на материалите и документите, съдържащи
класифицирана информация, своевременната
декласификация на материали с изтекъл срок
на защита и предаването им в архив;
16. подпомага служителя по сигурността
на информацията при разработването на план
за охрана на министерството чрез физически
и технически средства, при извършване на
обикновено проучване на служители на ми-
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нистерството, на които се налага да работят
с класифицирана информация, при организирането и провеждането на обучението на
служителите от министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
17. разглежда заявките за отпечатване на
ценни книжа и предлага на министъра или
на упълномощени от него длъжностни лица
да ги одобри или да откаже одобрение;
18. у пра ж н ява специа лизиран конт рол
при отпечатването, съхраняването и движението на ценни книжа до получаването им
от издателя или от упълномощени от него
длъжностни лица.
Чл. 17. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. разработва и реализира подходящи стратегии и политики за управление на човешките
ресурси и за оптимизиране на организационната структура съвместно с останалите
административни звена в министерството;
2. участва в изготвянето на становища по
проекти на нормативни и други актове в областта на управлението на човешките ресурси;
3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на
длъжностите на министерството;
5. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на
служителите в администрацията;
6. организира дейността по набирането и
подбора на персонала, изготвя всички актове,
свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с
действащото законодателство и съставя, води
и съхранява служебните и трудовите досиета;
7. организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките
ресурси в министерството;
8. въвежда и прилага системи за атестиране, заплащане и израстване в кариерата на
служителите в министерството;
9. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в
министерството;
10. извършва проучвания сред служителите
от министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
11. консултира ръководителите и служителите в министерството по въпроси, свързани
с управлението на човешките ресурси.
Чл. 18. Дирекция „Информационни системи“:
1. осъществява стратегическото планиране
на дейностите по предоставяне на услуги в
областта на информационните технологии в
министерството и при необходимост коор-
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динира стратегическото планиране на тези
дейности във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
2. планира и осигурява администрирането,
поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
3. организира планирането, изграждането,
поддържането и развитието на приложните
информационни системи на министерството
и при необходимост координира процесите по
тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
4. осигурява взаимодействието на информационните системи на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра с аналогичните системи, функциониращи в други държавни и
общински органи и институции;
5. организира разработването и прилагането
на политики, стандарти, правила и процедури
по отношение на услугите в областта на информационните технологии в министерството;
6. отговаря за сигурността на информационните системи в министерството;
7. осъществява общо управление и контрол върху наличностите, придобиването и
ползването на хардуерни, софтуерни продукти
и услугите в областта на информационните
технологии в министерството;
8. координира дейностите в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра по реализиране на електронното управление;
9. организира дейностите по привеждане
на услугите в областта на информационните
технологии на министерството в съответствие
със световните стандарти и изискванията на
Европейския съюз;
10. осъществява контрол върху сключването и изпълнението на договори по изнесени
дейности в областта на информационните
технологии.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 19. Специализираната администрация
включва:
1. дирекция „Бюджет“;
2. дирекция „Държавни разходи“;
3. дирекция „Финанси на реалния сектор“;
4. дирекция „Финанси на общините“;
5. дирекция „Държавно съкровище“;
6. дирекция „Държавен дълг и финансови
пазари“;
7. дирекция „ Външни финанси и международно сътрудничество“;
8. дирекция „Национален фонд“;
9. дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет“;
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10. дирекция „Оперативна програма „Техническа помощ“;
11. дирекция „Европейски въпроси и политика“;
12. дирекция „Икономическо планиране
и анализи“;
13. дирекция „Централно звено за финансиране и договаряне“;
14. дирекция „Данъчна политика“;
15. дирекция „Държавно юрисконсултство“;
16. дирекция „Вътрешен контрол“;
17. дирекция „Вътрешен одит“.
Чл. 20. Дирекция „Бюджет“:
1. формулира и координира националната
бюджетна политика;
2. изготвя бюджетната процедура за съответната година;
3. съгласува макроикономическите прогнози в рамките на бюджетната процедура и
анализира отражението им върху консолидираната фискална програма;
4. координира дейностите по съставянето
на държавния бюджет за съответната година;
5. координира дейностите по съставянето
на средносрочната бюджетна прогноза;
6. координира и съставя консолидираната
фискална програма и анализира показателите є;
7. анализира фискалните рискове за бюджета;
8. поддържа и актуализира база данни за
основните фискални показатели и консолидираната фискална програма;
9. участва в обсъждането на бюджетната
политика, реформа и практики с международни финансови институции и с институциите
на Европейския съюз;
10. дефинира насоките и координира осъществяването на реформата в бюджетния
процес с участието на всички заинтересувани
институции;
11. разработва методология, указания и
насоки, необходими за планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на програмните и ориентираните към резултатите
бюджети на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити, както и за съставянето
на държавния бюджет;
12. оказва методологическа подкрепа на разпоредителите с бюджетни кредити и съдейства
за прилагане на бюджетната методология и
предоставените им указания и насоки;
13. координира разработването на бюджетното законодателство в съответствие с
добрите практики;
14. развива и ръководи обучението по публични финанси с участието на дирекциите от
специализираната администрация, участващи
пряко в управлението на бюджетния процес;
15. организира и предлага курсове и семинари по публични финанси на базата на анализ
на нуждите от обучение в публичния сектор.
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Чл. 21. Дирекция „Държавни разходи“:
1. оценява бюджетните предложения на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити в съответствие с фискалната рамка,
ресурсната наличност и правителствените
приоритети;
2. оценява ефективността и ефикасността на
политиките и програмите на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити съгласно
принципите на програмното и ориентираното
към резултатите бюджетиране и одобрени от
министъра вътрешни критерии за оценка;
3. координира предложенията и алтернативите, засягащи разходната политика, като
оценява ефекта от евентуалното им финансиране;
4. участва в изготвянето и съставянето на
проекта на държавния бюджет на Република
България;
5. планира, съставя и контролира приходите
и разходите на държавните органи и министерствата на многогодишна основа;
6. прави предложения за размера на приходите и разходите по бюджета на Народното събрание, съдебната власт, държавното обществено осигуряване, Националната
здравноосигурителна каса, Сметната палата
и Комисията за финансов надзор;
7. участва в разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни
актове в областта на публичните финанси и
заплащането на труда в бюджетните организации;
8. участва в разработването и анализирането
на приходите и разходите по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити;
9. периодично изготвя анализи за изпълнението на бюджетите на държавните органи,
министерствата и самостоятелните бюджети;
10. в съответствие с нормативната уредба
анализира и предлага на министъра да извърши
промени по бюджетите на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
11. определя месечните лимити на разходите и плащанията на първостепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
12. участва в разпределянето и контрола по
разходването на средствата за предотвратяване
и ликвидиране на последиците от стихийни
бедствия и крупни производствени аварии;
13. организира и координира с участието
на всички заинтересувани дирекции подготовката по съставянето на военновременния
бюджет на страната;
14. проектира, разработва, внедрява и
експлоатира автоматизирана система за управление като модул от общонационалната
информационна система за управление в
мирно време и в условия на кризи от военен
и невоенен характер;

ВЕСТНИК

БРОЙ 85

15. създава и поддържа база данни за разходите, свързани с националната сигурност
и отбраната.
Чл. 22. Дирекция „Финанси на реалния
сектор“:
1. координира разработването на законопроекти и проекти на подзаконови нормативни
актове в областта на публично-частното партньорство в съответствие с добрите практики;
2. координира разработването на методологии, указания и насоки във връзка с
публично-частното партньорство с оглед на
ефективното и ефикасното разходване на
публични средства;
3. представлява министерството в дейнос
тите по предоставяне и контрол на концесии,
в които нормативно е регламентирано участието на министерството;
4. участва в изготвянето и съставянето на
проекта на тригодишната бюджетна прогноза
и на държавния бюджет за съответната година;
5. планира ежегодното предоставяне на
средства от държавния бюджет за субсидии и
компенсации, свързани с предоставянето на
задължителни обществени услуги в реалния
сектор, изпълнението на екологичните програми и капиталови трансфери за транспортни
дружества;
6. оценява ефективността и ефикасността
на политиките във връзка с предоставените
средства по т. 5 в съответствие с принципите
на програмното бюджетиране, съобразено с
регулациите на Европейския съюз по отношение на подпомаганите дейности;
7. участва в бюджетното планиране на
приходите и разходите на Държавен фонд
„Земеделие“ и на Фонда за покриване на
разходите за приватизация към Агенцията
за приватизация;
8. съгласува законопроекти и проекти на
подзаконови нормативни актове, програми
и стратегии в областта на реалния сектор;
9. представлява министерството при разглеждане и одобряване на проекти, свързани
с изпълнение на програми в областта на уранодобива и отстраняване на миналите екологични щети на приватизирани предприятия,
рудодобива, въгледобива;
10. организира изпълнението на правомощията и функциите на министъра в качеството
му на представител на държавата – собственик
на дялове и акции в търговските дружества с
държавно участие в капитала и в държавните
предприятия;
11. поддържа база данни, анализира информация и изготвя прогнози за основните
финансово-икономически показатели на нефинансовите държавни и общински предприятия;
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12. приема уведомления, издава удостоверения за регистриране на продажна цена на
тютюневите изделия и извършва вписвания
в Публичния регистър на цените на тютюневите изделия;
13. извършва вписванията и поддържа регистрите за издадените и отнетите разрешения
за производство на тютюневи изделия и за
оказваните административни услуги, свързани
с приемане на плащанията по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени
до 31 декември 1990 г.
Чл. 23. Дирекция „Финанси на общините“:
1. разработва средносрочната бюджетна
рамка и проекта на закон за държавния бюджет
на Република България в частта за общините, прогнозира и анализира постъпленията
на общински данъчни и неданъчни приходи;
2. участва в разработването на държавните
стандарти за финансиране на делегираните от
държавата дейности в сферата на общинската
администрация, образованието, здравеопазването, социалните грижи и културата;
3. разработва механизми за определяне
на субсидиите за общините от централния
бюджет и за предоставянето на средства за
съфинансиране на общинск и проекти по
международни програми (програмите на Социалноинвестиционния фонд, проект „Красива
България“ и др.);
4. изготвя насоки до общините по съставянето на общинските бюджети и съгласува
указанията по изпълнението и приключването им;
5. събира, обработва и анализира информация по средносрочните бюджетни прогнози,
първоначалния план на общините и периодичните им отчети за касовото изпълнение,
както и детайлна информация за капиталовите
разходи на общините;
6. анализира и осъществява контрол на
показателите по първоначалния бюджет на
общините, приет на сесия на общинския съвет, както и по годишния отчет за касовото
изпълнение на бюджетите на общините;
7. изготвя първоначален и поддържа актуализиран уточнен годишен план на взаимоотношенията между централния бюджет и
бюджетите на общините и лимитира субсидии
на общините и други трансфери съобразно
нормативните разпоредби;
8. съгласува разчетите за финансиране на
капиталовите разходи на общините, подлежащи на утвърждаване от министъра;
9. подготвя и предлага необходимите корекции в бюджетните взаимоотношения на
общините с централния бюджет;
10. извършва мониторинг и анализ на
текущото изпълнение на бюджетите и извънбюджетните сметки, просрочените вземания,
задължения и наличности на общините;
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11. изготвя отговори и становища относно
прилагането на нормативната уредба, свързана
с финансиране на делегираните от държавата
дейности и на местните дейности;
12. поддържа Централния регистър на
общинския дълг и осигурява информация от
него в съответствие с изискванията на Закона
за общинския дълг.
Чл. 24. Дирекция „Държавно съкровище“:
1. участва в управлението на ликвидността
на държавните финанси;
2. организира, наблюдава и анализира текущото изпълнение на приетия от Народното
събрание държавен бюджет;
3. залага лимити за плащания по сметките
в системата на Единната сметка и в системата за електронни бюджетни разплащания
(СЕБРА), включително за субсидии/трансфери
на общините;
4. извършва плащанията на вноската на
Република България в бюджета на Европейския съюз;
5. осъществява оперативното изпълнение
и управление на паричните ресурси, консолидирани в системата на единната сметка;
6. изготвя прогноза и план-график за постъпленията и плащанията по/от централния бюджет и информация за ежедневните,
месечните и годишните касови потоци на
средствата, консолидирани в системата на
единната сметка;
7. координира и изготвя краткосрочни прогнози по видове съставни бюджети и анализира
текущото изпълнение на консолидираната
фискална програма;
8. изготвя оценки и информация за бюджетните параметри по консолидираната фискална
програма за текущата година;
9. изготвя периодичните и годишните отчети на централния бюджет;
10. изготвя периодичните и годишните
отчети за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма въз основа на
отчетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
11. координира дейностите по изготвянето
на отчета на държавния бюджет за съответната година;
12. обобщава отчетните данни за активите,
пасивите, приходите, разходите и операциите
на бюджетните предприятия съгласно Закона
за счетоводството;
13. изготвя статистически данни по финансовите показатели за държавните финанси на
Република България;
14. разработва единната бюджетна класификация, сметкоплана, счетоводните стандарти
и указанията за отчетността на касова и начислена основа за бюджетните предприятия;
15. разработва методологията, принципите,
процедурите и правилата на функциониране на
системата на Единната сметка, на системата за
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електронни бюджетни разплащания (СЕБРА)
и на банковото обслужване на бюджетните
предприятия;
16. анализира агрегираните касови потоци,
режима на сметките и плащанията, отчетните
процедури на бюджетните предприятия и изготвя предложения за тяхното оптимизиране;
17. извършва анализи и оценки на съответните разпоредби на бюджетното, данъчното,
банковото и счетоводното законодателство,
засягащи платежните и отчетните процедури,
режима на банковите сметки на бюджетните предприятия, управлението на касовите
потоци и изготвя предложения за промени
в кон текста на тя х ното оп т имизи ране и
обвързване с принципите на системата на
Единната сметка и банковото обслужване на
бюджетните предприятия.
Чл. 25. Дирекция „Държавен дълг и финансови пазари“:
1. обезпечава процеса по формиране и
изпълнение на политиката по поемане и управление на държавния дълг;
2. предлага мерки за управлението на държавния дълг и прилага емисионната политика
на правителството;
3. участва в процеса по разработване на
средносрочната фискална рамка, тригодишната бюджетна прогноза и на законопроекта
за държавния бюджет за съответната година
в контекста на планиране и изпълнение на
показателите, касаещи дълговото финансиране
и разходите по обслужването на държавния
дълг;
4. следи за размера, динамиката и обслужването на всички финансови задължения,
поети от името и за сметка на държавата,
съставляващи държавния и държавногарантирания дълг;
5. осъществява наблюдение и анализ на
развитието на местния и международните
финансови пазари;
6. координира и осъществява избора на
първични дилъри на държавни ценни книжа
в качеството им на квалифицирани участници
на първичния и вторичния пазар на държавни
ценни книжа;
7. наблюдава и контролира дейността на
участниците на пазара на държавни ценни
книжа, като следи за правилното и ефективното функциониране на първичния и вторичния
пазар на държавни ценни книжа;
8. подготвя, осъществява, контролира и
координира процеса, свързан с разглеждането
и одобряването от Министерския съвет на
проекти, кандидатстващи за финансиране с
държавни заеми, и на проекти, кандидатстващи
за финансиране с държавна гаранция;
9. изготвя годишен отчет за състоянието
на държавния дълг и разработва тригодишна
стратегия за управление на държавния дълг,
като ежегодно я актуализира;
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10. поддържа официалния регистър на
държавния и държавногарантирания дълг;
11. изготвя и предоставя официалната информация за консолидирания държавен дълг,
в т.ч. дълга на общините и социалноосигурителните фондове в Република България;
12. осъществява и координира взаимоотношенията с Българската народна банка и с
други институции на национално и международно ниво в контекста на изпълняваните
от тях агентски функции по държавния дълг;
13. подпомага и координира осъществяването на националната политика в областта на
финансовите пазари и финансовите услуги чрез
участие в работни формати към институциите
на Европейския съюз за обсъждане на ново
законодателство в тази област, изготвяне на
становища и позиции, усъвършенстване на
българското законодателство и хармонизирането му с правото на Европейския съюз;
14. подготвя и публикува официалната
информация за състоянието и динамиката на
държавния и държавногарантирания дълг, в т.ч.
събира, изготвя и предоставя статистически
данни за дълга в съответствие с изискванията
и статистическите стандарти на Европейския
съюз и Международния валутен фонд, както и
на други местни и международни институции;
15. участва в разработването на концепции
и в изготвянето на проекти на нормативни
актове в областта на държавния и държавногарантирания дълг;
16. обезпечава процеса, свързан с посещения на рейтингови агенции във връзка с
изготвянето и актуализирането на кредитния
рейтинг на страната.
Чл. 26. Дирекция „Външни финанси и
международно сътрудничество“:
1. осъществява сътрудничество с международните финансови и кредитни организации
и подпомага координацията на външното
финансиране на Република България;
2. участва в преговори за сключването на
двустранни междудържавни и междуправителствени спогодби за насърчаване и взаимна защита на инвестициите и на договори
за получаване, предоставяне и гарантиране
от държавата на кредити от международни
финансови институции и от правителствени
финансово-кредитни институции на страни
донори;
3. осъществява редовни консултации и
координация с международни финансови институции в рамките на установените формати
на взаимоотношенията на страната с тях;
4. контролира изпълнението на ангажиментите на страната по стратегии, програми
и заемни споразумения с международни финансови институции;
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5. осъществява цялостната междуведомствена координация при изпълнението на
ангажиментите по структурните заеми от
Международната банка за възстановяване и
развитие;
6. координира и администрира заемите
от меж дународни финансови институции,
свързани с националното съфинансиране на
проекти, финансирани от Кохезионния фонд и
Структурните фондове на Европейския съюз;
7. оказва методологична помощ на ведомствата – изпълнители на заемния портфейл
с международните финансови институции;
8. оказва съдействие в рамките на своята
компетентност при подготовката на участието
на представители на министерството в заседания на работните формати към институциите
на Европейския съюз;
9. оказва институционална подкрепа по
реализиране на инвестиционни проекти в
страната със значим обществен интерес в
частта на финансовите условия;
10. осъществява дейностите по междуправителствените кредитни спогодби, по които
българската страна е кредитор, в частта на
реализиране на потвърдените вземания, както
и подготвя, договаря и реализира схеми и
специфични механизми за приключване на
остатъчни салда по клирингови, бартерни и
други финансови и платежни споразумения;
11. осъществява координация и методическо
ръководство при разработване на проекти на
нормативни актове в областта на валутно-финансовото законодателство и прилага установения за страната валутно-финансов режим;
12. анализира и планира бюджетните приходи, разходи и финансирания по споразумения
за реализиране на вземания, по съучастия в
международни финансови институции, както
и по други разходи и вноски, свързани с тези
участия на Република България;
13. удостоверява инвестиции по смисъла
на Валутния закон за целите на Закона за
чужденците в Република България;
14. води регистрите, предвидени във валутното законодателство на страната и в
регламенти на Европейския съюз;
15. договаря и прилага схеми „дълг срещу собственост“, суапове и други схеми по
външния дълг на страната;
16. подготвя становищата от името на министерството по двустранни и многостранни
договори, спогодби, конвенции и други международни споразумения;
17. осъществява прилагането на международната схема за сертифициране на търговията
с необработени диаманти, установена в рамките на Кимбърлийския процес, и функциите
на орган на Европейските общности в съответствие с регламент на Европейския съюз;
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18. осъществява координацията по подготовката и последващото изпълнение на проекти по двустранното междуправителствено
финансово сътрудничество;
19. координира съгласуването на общата
финансова рамка при участието на Република
България в политиката за развитие, определяне на финансовите схеми и инструменти и
планиране на средствата за официална помощ
за развитие в централния бюджет;
20. осъществява наблюдението, координацията и взаимодействието с Европейската
комисия в областта на държавните помощи,
като изготвя позиции, проекти и становища по
предложения за промени в законодателството
в областта на държавните помощи;
21. приема, разглежда и оценява уведомленията за държавна помощ, изготвени от
администраторите на помощ, за съответствие
със законодателството в областта на държавните помощи, като ги препраща до Европейската комисия, и изготвя становища относно
държавните помощи, попадащи в обхвата на
груповото освобождаване, както и относно
минималните помощи;
22. извършва оценка на максима лни я
интензитет на регионалната помощ и на
специфичния местен обхват на районите в
Република България, приемливи за регионална помощ, и представя на Европейската
комисия уведомление за регионалната карта
на държавните помощи, предварително съгласувана с министъра на регионалното развитие
и благоустройството;
23. изготвя проект на годишен доклад за
държавните помощи за изпращането му до
Европейската комисия и нотификации за
предоставените субсидии съгласно Споразумението за субсидиите и изравнителните
мерки на Световната търговска организация.
Чл. 27. Дирекция „Национален фонд“:
1. изпълнява функциите на сертифициращ орган, отговорен за сертифицирането
пред Европейската комисия на разходи по
оперативните програми, съфинансирани от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, двустранните програми за
трансгранично сътрудничество по външните
граници на Европейския съюз, Инструмента
Шенген и пред Офиса на Финансовия механизъм на разходите по Финансовия инструмент
на Европейското икономическо пространство;
2. изпълнява функциите на орган, отговорен
за получаване на средствата от Европейския
съюз по Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз;
3. изпълнява функциите на разплащателен
орган, отговорен за сертифицирането пред Европейската комисия на разходи по проектите
по Кохезионния фонд, съгласно Регламент (ЕО)
№ 1164/94 на Съвета относно създаването на
Кохезионен фонд (Регламент 1164/94);
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4. изпълн ява фу нк циите на цент ра лен
съкровищен орган за средствата, предоставени на страната от Европейския съюз по
програмите ФАР и САПАРД, Кохезионния
фонд (Регламент 1164/94), Преходния финансов
инструмент и от Финансовия инструмент на
Европейското икономическо пространство,
както и за кореспондиращото национално
съфинансиране;
5. осигурява банковото обслужване на
Националния фонд и поддържа структурата
на банковите сметки в съответствие с изискванията на Европейския съюз, Европейското
икономическо пространство и на министерството;
6. изпълнява всички функции, свързани с
годишната бюджетна процедура, по отношение на средствата по оперативните програми,
съфинансирани от Структу рните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по външните граници на
Европейския съюз, Инструмента Шенген,
програмите ФАР и САПАРД, Кохезионния
фонд (Регламент 1164/94), Преходния финансов инструмент, средствата от Финансовия
инструмент на Европейското икономическо
пространство;
7. изпраща на Европейската комисия прогноза за заявките за плащания за текущата
финансова година и за следващата финансова
година по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз, и по двустранните
програми за трансгранично сътрудничество
по външните граници на Европейския съюз;
8. организира и поддържа счетоводна система, която покрива всички финансови операции, свързани с дейността на дирекцията;
9. установява работни и отчетни процедури
и инструкции в отношенията между дирекцията и управляващите органи/изпълнителните
агенции и контролира спазването им;
10. поддържа информация за финансовото изпълнение на оперативните програми,
съфинансирани от Структу рните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по външните граници на
Европейския съюз, Инструмента Шенген,
програмите ФАР и САПАРД, Кохезионния
фонд (Регламент 1164/94), Преходния финансов инструмент, средствата от Финансовия
инструмент на Европейското икономическо
пространство;
11. осигурява средства на управляващите
органи, изпълнителните агенции и Агенция
САПАРД на базата на предоставени от тях
искания за средства;
12. изпълнява функциите на компетентен
орган по програма САПАРД;
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13. участва в Комитета за наблюдение
на Националната стратегическа референтна
рамка, Комитетите за наблюдение на всички
оперативни програми, Финансовия инструмент
на Европейското икономическо пространство,
Комитетите за наблюдение по Кохезионния
фонд (Регламент 1164/94) и програма САПАРД, Съвместните комитети за наблюдение
по двустранните програми за трансгранично
сътрудничество, както и в Съвместния комитет
за наблюдение по Програма ФАР;
14. получава и използва при изпълнение на
функциите си информация за регистрирани
от управляващите органи и изпълнителните
агенции нередности по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове
и Кохезионния фонд на Европейския съюз,
двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по външните граници на
Европейския съюз, Инструмента Шенген,
Финансовия инструмент на Европейското
икономическо пространство, Кохезионния
фонд (Регламент 1164/94) и програмите ФАР
и САПАРД;
15. изготвя становища, съгласува предложения за промени и при необходимост участва
в разработването на проекти на нормативни
актове и документи по въпроси, свързани с
финансовото управление на безвъзмездната
помощ от Европейската комисия по Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз.
Чл. 28. Дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет“:
1. осъществява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК);
2. организира, разработва и съгласу ва
подготовката и изпълнението на ОПАК и на
други съпътстващи я документи, включително
критериите, процедурите и сроковете за избор на проекти в съответствие с критериите,
приложими за ОПАК, и в съответствие с прилаганите общностни и национални правила;
3. осъществява наблюдението, верификацията и контрола на проектите в рамките
на ОПАК;
4. проверява дали съфинансираните дейности и декларираните от бенефициентите
разходи по проекта са действително извършени
и допустими и са в съответствие с националните правила;
5. извършва проверки на място на отделни
проекти;
6. извършва плащанията към бенефициентите и осъществява финансовото управление
по ОПАК;
7. поддържа система в управляващия орган
за записване и съхранение на счетоводните
записи за изпълнението на всяка операция по
ОПАК, необходими за финансовото управление, мониторинг, проверки, одити и оценка;
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8. гарантира, че бенефициентите и другите
звена, включени в осъществяването на проекта, поддържат или отделна счетоводна система, или адекватни счетоводни аналитични
сметки за всички транзакции, отнасящи се
до операцията, като се спазват националните
счетоводни правила;
9. гарантира, че предварителната и текущите оценки на ОПАК се извършват в съответствие с Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета за определяне на общи разпоредби за
Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1260/1999;
10. установява процедури, с които да се
гарантира, че всички оправдателни документи
относно разходите и одитите по ОПАК се
съхраняват в срок 3 години след приключване
на оперативната програма;
11. гарантира, че сертифициращият орган
получава цялата необходима информация относно процедурите и проверките, извършени
във връзка с разходи за целите на сертифицирането;
12. изготвя предложения за пренасочване
на средства в рамките на ОПАК, предложения
за поправки в нея и за представянето им пред
Комитета за наблюдение;
13. изпълнява функциите на секретариат
и координира работата на Комитета за наблюдение, като му осигурява необходимите
документи, които да позволят да се следи
качеството на изпълнението на ОПАК според
специфичните є цели;
14. изготвя и след одобрение от Комитета
за наблюдение предава на Европейската комисия годишните и окончателните доклади
относно изпълнението на програмата;
15. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
16. докладва за напредъка на проектите
по ОПАК и по други програми в областта на
административния капацитет на структурите
и институциите, отговорни за наблюдението
и контрола по усвояването на средства от
фондове на Европейския съюз;
17. участва в програми на Европейския
съюз и на други донори в областта на административния капацитет.
Чл. 29. Дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“:
1. осъществява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Техническа
помощ“, като осъществява цялостно управление на оперативната програма, насочено към
постигане на нейните цели и изпълнение на
финансовия план;
2. подготвя и актуализира документите,
необходими за управлението и изпълнението
на оперативната програма;
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3. осъществява финансово у правление
на оперативната програма и предоставя на
сертифициращия орган цялата необходима
информация за целите на сертифицирането
на разходите;
4. установява процедури, които гарантират,
че проектите са избрани за финансиране в
съответствие с критериите, приложими за
оперативната програма;
5. осъществява наблюдението и контрола
на проектите и организира осъществяването
на оценката на изпълнението на оперативната
програма;
6. установява процедури, които гарантират,
че бенефициентите и другите звена, включени
в осъществяването на проекта, поддържат или
отделна счетоводна система, или адекватна
счетоводна аналитична сметка за всички
транзакции, отнасящи се до проекта/групата
проекти, като се спазват националните счетоводни правила;
7. установява процедури, които осигуряват
наличието на адекватна одитна пътека;
8. подпомага работата на Комитета за
наблюдение и му осигурява необходимите
документи, които да позволят да се следи
качеството на изпълнение на оперативната
програма с оглед на специфичните є цели;
9. изготвя годишните и окончателните
доклади за изпълнението на програмата и
след одобрение от Комитета за наблюдение
осигурява тяхното представяне на Европейската комисия;
10. изготвя предложения за промяна на
оперативната програма, включително предложения за прехвърляне на средства между
приоритетните оси, и ги представя пред Комитета за наблюдение;
11. осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
12. докладва за напредъка по ОПТП на
структурите и институциите, отговорни за
наблюдението и контрола по усвояването на
средства от фондове на Европейския съюз;
13. изпълнява и всички други функции на
управляващ орган на оперативната програма,
произтичащи от приложимото право на Европейския съюз и националното законодателство.
Чл. 30. Дирекция „Европейски въпроси
и политика“:
1. координира работата по подготовката
и членството на Република България в еврозоната и следи за прилагането на Пакта
за стабилност и растеж, в т.ч. разработва,
актуализира и отчита изпълнението на Конвергентната програма на Република България;
2. подпомага работата на министъра в
качеството му на Национален координатор
по Лисабонската стратегия, в т.ч. разработва, актуализира и следи за изпълнението на
Националната програма за реформи;
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3. координира дейностите във връзка с
участието на Република България в подготовката, приемането и мониторинга на общия
бюджет на Европейския съюз;
4. организира и координира изпълнението
на ангажиментите на Република България в
областта на системата на собствените ресурси
на Европейската общност, включително изготвяне на прогнозни данни за общата сума
на годишната вноска на България в общия
бюджет на Европейския съюз във връзка с
националната бюджетна процедура;
5. осъществява текущо наблюдение на промените в законодателството на Европейския
съюз, изготвя становища и участва в разработването на проекти на нормативни актове,
с които се въвежда правото на Европейската
общност, в рамките на своята компетентност;
6. координира и отговаря за изготвяне и
съгласуване на позициите и документите по
дневния ред за заседанията на Съвета по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН)
и форматите към него, както и за изготвяне
на информация и позиции по икономически
и финансови въпроси, разглеждани на Европейския съвет;
7. представлява министерството в работни
групи, комитети и други работни формати към
Съвета на Европейския съюз и Европейската
комисия в областите от своята компетентност;
8. координира и участва в изготвянето на
материали за Съвета по европейските въпроси
в областите от своята компетентност;
9. изпълнява функциите на координатор
за сектор „Публични финанси“ по Програма
ФАР и Преходния финансов инструмент и
функциите на Секретариат на Секторния
подкомитет за наблюдение на проектите по
Програма ФАР „Обществен сектор/Публични
финанси“;
10. поддържа и актуализира бази данни за
държавите – членки на Европейския съюз, по
основни макроикономически и структурни
индикатори и политики;
11. изпълнява функциите на координиращо
звено за прилагане на механизма за възстановяване на пътните разходи при участието
на служители от българската администрация
в заседанията на работните органи на Съвета на Европейския съюз и за отчитането на
тези разходи пред Генералния секретариат на
Съвета на Европейския съюз;
12. координира и участва в изготвянето
на информация, проекти на позиции и документи, необходими във връзка с информационната и досъдебната фаза от процедурите
по чл. 226 и 227 от Договора за създаване
на Европейската общност, в областите от
компетентност на Работна група 11 „Икономически и паричен съюз“, Работна група 28
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„Финансови и бюджетни въпроси“ и Работна
група 31 „Лисабонска стратегия“ към Съвета
по европейските въпроси;
13. координира позициите по въпросите от
компетентност на министерството, свързани
с преговорите по разширяването на Европейския съюз.
Чл. 31. Дирекция „Икономическо планиране и анализи“:
1. прави мик роикономическ и ана лизи
на текущото състояние и перспективите на
публичните разходи за изпълнението на политиките;
2. прави оценка на рисковете, свързани с
финансовата политика в публичните сектори
в краткосрочен и средносрочен план;
3. измерва резултатите, ефектите, разходите
и ползите от публичните политики, програми
и проекти за обществото;
4. извършва оценки на въздействието на
различни политики и програми в социалните
сектори;
5. участва в подготовката на регионални
стратегически програми и анализи;
6. разработва SWOT анализ на българската икономика в подкрепа на стратегиите за
постигане на националните приоритети;
7. осигурява разработването на Националния план за развитие и участва при формулиране на целите на икономическата политика
и на секторните и регионалните политики;
8. участва при формулирането на насоките
за осъществяване на реформите в публичните
сектори и оказва аналитична подкрепа на
всички заинтересувани страни;
9. формулира общата рамка на публичната
инвестиционна програма в средносрочен и
дългосрочен период и координира планирането на публичните инвестиции;
10. дава указания и подготвя насоки за
изпълнението на проекти, съфинансирани
чрез публични инвестиции;
11. участва в наблюдението, анализирането и отчитането на публичните средства за
изпълнението на инвестиционната политика,
определена в стратегическите и секторните
стратегии и програми за развитие на инфраструктурата, съобразена с политиките на
Европейския съюз;
12. разработва и поддържа база данни за
публичните инвестиции от национално значение, както и за всички местни и чуждестранни институции и организации, свързани
с развитието, изпълнението и финансирането
на такива програми за инвестиции;
13. подготвя и съгласува информация за
изпълнението на постигнатите от министерството резултати при изпълнението на
приоритетите на правителството.
Чл. 32. Дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“:

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

1. отговаря за изпълнението на програми
и проекти по Програма ФАР и по Преходния
финансов инструмент, за които е изпълнителна агенция, съгласно подписаните между
Европейската комисия и правителството на
Република България споразумения;
2. отговаря за организирането, провеждането и възлагането на обществени поръчки
със средства на Европейския съюз от Инструмента Шенген;
3. осъществява предварителен контрол
върху процедурите по т. 1 и 2;
4. контролира изпълнението на договорите;
5. участва в управляващи комитети и в
секторни комитети за наблюдение по проекти
по Програма ФАР и по Преходния финансов
инструмент;
6. подпомага дейността на ръководителя
на програма по Програма ФАР и Преходния
финансов инструмент и на упълномощения
възложител по Инструмента Шенген;
7. подготвя информаци я и док лади до
Националния ръководител и Националния
координатор на помощта за изпълнението на
проектите по Програма ФАР и по Преходния
финансов инструмент;
8. осъществява функциите на административен офис по туинингпроекти, финансирани
със средства по Програма ФАР и по Преходния
финансов инструмент на Европейския съюз,
като извършва цялостното им договорно и
финансово управление;
9. подготвя искания за средства до дирекция
„Национален фонд“;
10. извършва плащания по договори след
проверка на разходооправдателните документи;
11. поддържа финансова и счетоводна система за отчетност; регулярно изготвя финансови
и счетоводни отчети;
12. извършва дейности, свързани с предотвратяване, док ладване и проследяване
на нередности по проекти, финансирани със
средства на Европейския съюз, съгласно Постановление № 18 на Министерския съвет от
2003 г. за създаване на Съвет за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г., бр. 60 и
93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от 2008 г. и
бр. 39 и 71 от 2009 г.).
Чл. 33. Дирекция „Данъчна политика“:
1. извършва анализ и оценка на българското данъчно законодателство с цел неговото
усъвършенстване, унифицирано прилагане и
предотвратяване на некоректни практики в
областта на прилагането и контрола;
2. изготвя проекти на данъчни нормативни
актове;
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3. разработва проекти на нормативни актове
по въпросите на организацията, методиката,
методологията и осъществяването на счетоводството на предприятията от реалния сектор;
4. изготвя становища по прилагане на
данъчното и счетоводното законодателство;
5. участва в процеса на хармонизация на
българското законодателство с европейското
в областта на данъчното облагане и счетоводството;
6. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове за хармонизиране основите
на доходите за целите на данъчното облагане,
социалното и здравното осигуряване;
7. оценява действието на данъчните нормативни актове и техния ефект върху приходите
в бюджета;
8. изготвя отчети, текущи анализи и прогнози на данъчните приходи в бюджета;
9. участва в разработването на приходната
част на средносрочната бюджетна рамка и обосноваването на заложените стойности, както
и в прилагането на системата на собствените
ресурси на Европейския съюз при определяне
вноската на Република България в бюджета
на общността;
10. ана лизира, прогнозира и предлага
решения относно размера на общата данъчноосигурителна тежест;
11. разработва, анализира и предлага данъчни мерки и инструменти за повишаване
на приходите в бюджета;
12. участва в процеса по изготвяне проекти
на позиции по въпроси, свързани с данъчното
облагане и счетоводството, за заседанията на
институциите на Европейския съюз;
13. участва в изготвянето на становища и
позиции на Република България в областта на
данъчното облагане и счетоводството, които
са от компетентност на министерството, за
заседанията на комитетите и работните групи
към Съвета и Европейската комисия;
14. координира и участва в изготвянето на
материали в областта на данъчното облагане
и счетоводството за Съвета по европейските
въпроси;
15. участва в заседанията на работните
групи на ниво Европейски съюз, касаещи
изготвянето на промени и въвеждането на
ново европейско законодателство в областта
на данъчното облагане;
16. участва в работни групи при хармонизирането на счетоводното законодателство и
практика с европейските норми и стандарти;
17. проследява съответствието на националното данъчно законодателство с решенията на Съда на Европейските общности и
изготвя предложения за промени в случай на
несъответствие;
18. координира и участва в изготвянето на
информация, проекти на позиции и документи,
необходими във връзка с информационната и
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досъдебната фаза от процедурите по чл. 226 и
227 от Договора за създаване на Европейската
общност, в данъчната област.
Чл. 34. Дирекция „Държавно юрисконсултство“:
1. оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на министъра, свързани с неговата компетентност;
2. осъществява процесуалното представителство на министъра и на държавата съгласно
чл. 31, ал. 1 от Гражданския процесуален
кодекс пред органите на съдебната власт;
3. осъществява процесуалното представителство пред всички съдебни инстанции по
дела, по които страна е министерството;
4. при възлагане от Министерския съвет
организира и координира представителството
на българската държава по международни
арбитражни дела;
5. анализира съдебната практика по прилагането на нормативните актове в област
та на финансите и прави предложения за
усъвършенстването им и за правилното им
прилагане;
6. изготвя правни становища по проекти на
нормативни и други актове, участва в изработването на проекти на нормативни актове,
участва в анализирането на резултатите от
прилагането на нормативни актове в областта
на бюджета, държавния дълг и др.;
7. съгласува проекти на международни договори и на договори, свързани с управлението
на държавния и държавногарантирания дълг;
8. изготвя правни становища във връзка
с осъществяването на правомощията на министъра по придобиването, управлението и
разпореждането с държавно имущество;
9. подпомага министъра при осъществяването на процедури по принудително отчуждаване на имоти – частна държавна собственост, за държавни нужди, като координира,
анализира и оказва методическа помощ;
10. изготвя становища и участва в изготвянето на проекти на решения на Министерския
съвет за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, предназначени
за изграждане на национални инфраструктурни обекти;
11. води на отчет имотите на българската
държава извън страната и оказва съдействие
при уреждането на правния им статут;
12. изготвя становища по правни въпроси
във връзка с дейността и функциите на министерството;
13. предлага предприемането на мерки по
законосъобразност за прекратяване на закононарушенията и за отстраняване на причините
и условията, които ги пораждат.
Чл. 35. Дирекция „Вътрешен контрол“:
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1. координира и хармонизира прилагането
на законодателството по финансовото управление и контрол и вътрешния одит в публичния
сектор в съответствие с прилаганите актове
на Европейския съюз и добрите практики;
2. разработва и актуализира единна методология по финансово управление и контрол
и вътрешен одит в публичния сектор и подпомага нейното прилагане;
3. разработва и актуализира единна методология за вътрешен одит на програми и
фондове от Европейския съюз съгласувано с
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“ към министъра на
финансите;
4. осъществява системно наблюдение в
министерствата и общините по прилагането
на законодателството и методологията по
финансово управление и контрол и вътрешен
одит и на базата на резултатите предлага
законодателни промени и актуализира методологията;
5. координира, проследява и обобщава
изпълнението на стратегическите и годишните планове на звената за вътрешен одит по
отношение на одитните ангажименти, свързани с управлението на средства по фондове
и програми на Европейския съюз;
6. организира и провежда изпита за придобиване на сертификат „Вътрешен одитор в
публичния сектор“;
7. поддържа база данни за звената за вътрешен одит, регистър на одиторите, притежаващи
сертификат „Вътрешен одитор в публичния
сектор“, и регистър на статутите на звената
за вътрешен одит;
8. изготвя годишни доклади за състоянието
на финансовото управление и контрол и за
вътрешния одит в публичния сектор, които
обобщава в проект на консолидиран годишен
доклад за вътрешния контрол в публичния
сектор в Република България;
9. организира срещи и дискусии с лица на
ръководни длъжности и вътрешни одитори
за популяризиране на законодателството,
методологията и добрите европейски практики в областта на финансовото управление
и контрол и вътрешния одит;
10. координира и подпомага професионалното обучение в областта на финансовото
управление и контрол и вътрешния одит.
Чл. 36. Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейност та по вът решен одит в
министерството и е на пряко подчинение на
министъра. При осъществяване на своята
дейност дирекцията:
1. планира, извършва и докладва своята
дейност в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, стандартите за
вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните
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одитори, статута на дирекцията и утвърдената
от министъра методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. осъществява дейността по вътрешен одит
на всички структури, програми, дейности и
процеси в министерството и във второстепенните разпоредители и разпоредителите с
бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра с изключение на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити, в които
е изградено самостоятелно звено за вътрешен
одит, както и техните разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен;
3. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра, и дава независима и обективна
оценка за състоянието на одитираните системи
за финансово управление и контрол;
4. проверява и оценява съответствието
на дейността със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създа дената организаци я по опазване на
активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на
операциите и изпълнението на договорите и
поетите ангажименти;
5. консултира ръководството на министерството по негово искане, като дава съвети,
мнение, обучение и др. с цел да се подобрят
процесите на управление на риска и контрола,
без да поема управленска отговорност за това;
6. изготвя и представя на министъра до 28
февруари следващата година обобщен годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, към които
има изградени звена за вътрешен одит;
7. осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел VII
Организация на работата в министерството
Чл. 37. (1) Работното време на служителите
при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично.
(2) Работното време е от 9,00 до 17,30 ч. с
обедна почивка от 12,30 до 13,00 ч.
(3) Приемът на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали се извършва всеки
вторник и четвъртък от 14,00 до 16,30 ч. в
приемната на министерството. Информация
за това се оповестява на интернет страницата,
както и на указателното табло в сградата на
министерството.
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(4) Предложенията и сигналите, писмени
или устни, могат да се подават лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(5) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(6) За анонимни предложения и сигнали
се считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адресът – за българските
граждани;
2. трите имена, личният номер и адресът – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на
български език, седалището и последният
посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
4. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 3, не са
подписани от автора или от негов представител по закон или пълномощие.
(7) За сигнали, отнасящи се до нарушения,
извършени преди повече от две години, се
считат тези, които засягат факти и събития,
случили се преди повече от две календарни
години преди подаването или заявяването
на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в
деловодството на министерството.
(8) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административни структури към министъра на финансите
могат да се правят до техните ръководители.
Преписи от тези предложения могат да се
изпращат и до министъра.
(9) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или
нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра на финансите, когато сигналът
се отнася до служители на Министерството
на финансите;
2. министъра на финансите, когато сигналът
се отнася до ръководители на административни
структури към министъра на финансите; когато
това се отнася до изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите, сигналът се подава до Управителния съвет на
Националната агенция за приходите с копие
до министъра на финансите;
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3. съответните ръководители на административни структури към министъра на
финансите, когато сигналът се отнася до служители на тези структури или до министъра
на финансите;
4. Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до министъра на финансите като
административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез
министъра на финансите.
Чл. 38. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят доклади,
докладни записки, служебни бележки, писма,
становища, справки, отчети, анализи, прогнози, планове, програми, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на нормативни и
вътрешни актове, становища по проекти на
нормативни актове и други документи.
(2) А дминистративните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 39. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия и награди.
Стойността на една парична или предметна
награда не може да надвишава размера на
основната заплата на служителя.
Чл. 40. Организацията на работата, вът
решните правила, пропускателният режим
и други специфични разпоредби, засягащи
дейността на министерството, се уреждат с
акт на министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 8, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в ми
нистерството – 650 щатни бройки
Политически кабинет,
в т. ч.:
експертни и технически сътрудници
Инспекторат
Главен секретар
Служител по сигурността на
информацията
Обща администрация,
в т. ч.:
дирекция „Финанси и управление
на собствеността“
дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и административно
обслужване“
дирекция „Човешки ресурси“
дирекция „Информационни системи“
Специализирана администрация,
в т. ч.:

10
6
8
1
1
132
52
58
11
11
498
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дирекция „Бюджет“
дирекция „Държавни разходи“
дирекция „Финанси на реалния сектор“
дирекция „Финанси на общините“
дирекция „Държавно съкровище“
дирекция „Държавен дълг и финансови
пазари“
дирекция „Външни финанси и
международно сътрудничество“
дирекция „Национален фонд“
дирекция „Оперативна програма
„Административен капацитет“
дирекция „Оперативна програма
„Техническа помощ“
дирекция „Европейски въпроси и
политика“
дирекция „Икономическо планиране и
анализи“
дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“
дирекция „Данъчна политика“
дирекция „Държавно юрисконсултство“
дирекция „Вътрешен контрол“
дирекция „Вътрешен одит“

21
39
24
20
24
27
33
69
32
11
20
32
70
27
25
14
10
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на Агенцията за икономически анализи и
прогнози към министъра на финансите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата, организацията на работа
и съставът на Агенцията за икономически
анализи и прогнози към министъра на финансите, наричана по-нататък „агенцията“, и
на нейните административни звена.
Чл. 2. (1) Агенцията е административна
структура към министъра на финансите за
приложни и теоретични научни изследвания
в областта на макроикономиката, както и за
изготвяне на независими и непредубедени по
отношение на съдържанието си макроикономически анализи, прогнози и симулации на
алтернативни икономически политики.
(2) Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София и има
статут на изпълнителна агенция.
(3) Органите на изпълнителната власт,
администрациите към тях и Националният
статистическ и инстит у т при спазване на
законовите изисквания предоставят безвъзмездно на агенцията всички сведения, данни
и информация, необходими за изпълнението
на нейните задачи. Търговските дружества с
държавно или общинско участие в капитала
предоставят безвъзмездно на агенцията всички
сведения, данни и информация, необходими
за изпълнението на нейните задачи, при
съобразяване със законовите изисквания и
ограничения относно вида на информацията, която може да се иска и съответно да се
предоставя.
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Чл. 3. (1) Издръжката на агенцията се
формира от бюджетни средства.
(2) Изпълнителният директор на агенцията
е второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити към министъра на финансите.
Чл. 4. А дминистраци ята на агенци ята
под пома га изп ъ л н и т ел н и я д и рек т ор п ри
осъществяване на неговите правомощия и
осигурява технически дейността му.
Г л а в а

в т о р а

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
АГЕНЦИЯТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 5. (1) Агенцията се ръководи и представлява от изпълнителен директор.
(2) Изпълнителният директор се назначава
с договор, който се сключва, изменя и прекратява от министъра на финансите съгласувано
с министър-председателя.
(3) Изпълнителният директор е орган на
изпълнителната власт.
(4) В изпълнение на своите правомощия
изпълнителният директор издава заповеди.
Раздел II
Правомощия на изпълнителния директор
Чл. 6. Изпълнителният директор:
1. представлява агенцията и отговаря за
цялостната є дейност;
2. ръководи, координира и контролира
изпълнението на функциите и задачите на
агенцията, както и връзките є с другите
държавни институции;
3. организира международните връзки на
агенцията и осъществява сътрудничество със
сходни институции в чужбина и с международни организации;
4. поставя ежегодни цели за дейността на
агенцията и осъществява контрол за тяхното
изпълнение;
5. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията;
6. изготвя и представя на министъра на
финансите ежегоден доклад за дейността на
агенцията;
7. утвърждава структурата на административните звена, длъжностното разписание и
длъжностната характеристика на главния
секретар;
8. назначава и освобождава държавните
служители в агенцията;
9. сключва, изменя и прекратява трудовите
договори с лицата, работещи в агенцията по
трудово правоотношение;
10. командирова работещите в агенцията;
11. създава работни групи за изпълнение
на конкретни задачи.
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Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 7. (1) Администрацията в агенцията е
структурирана в 3 дирекции. Към дирекциите
изпълнителният директор може да създава
отдели, а при необходимост към отделите – и
сектори.
(2) Общата численост на персона ла в
административните звена на агенцията е 43
щатни бройки.
(3) Разпределението на числеността на
персонала е посочено в приложението.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията, като ръководи, координира и контролира
функционирането и дейността на административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания
на изпълнителния директор.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организацията и условията
за ефективна работа на администрацията и
взаимодействието между административните
звена;
2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена на агенцията;
3. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на
администрацията;
4. представлява агенцията в слу чаите,
когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор;
5. изготвя предложения за структурата на
отделните звена и длъжностното разписание
и утвърждава длъжностните характеристики;
6. ръководи и контролира дейността по
управление на човешките ресурси;
7. координира управлението на собствеността на агенцията;
8. ръководи и контролира административната и финансово-стопанската дейност и
информационното осигуряване;
9. изготвя ежегодно доклад за дейността
на администрацията на агенцията;
10. предлага на изпълнителния директор за
утвърждаване вътрешни правила и процедури;
11. контролира и отговаря за работата с
документите и за тяхното съхраняване;
12. ръководи дирекция „Финансово-стопанска дейност, човешки ресурси и информационни технологии“;
13. осъществява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор.
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(3) При отсъствие на главния секретар
неговите функции за всеки конкретен случай
се изпълняват от служител на ръководна
длъжност, определян със заповед на изпълнителния директор.
Раздел IІІ
Специализирана администрация
Чл. 9. Специализираната администрация
на агенцията включва:
1. дирекция „Макроикономически анализи“;
2. дирекция „Икономически растеж и макроикономическо моделиране“.
Чл. 10. Дирекция „Макроикономически
анализи“:
1. извършва анализ на структ у рата на
продуктовите пазари и проблемите на конкурентната среда;
2. извършва анализ и оценка на състоянието и динамиката на пазара на труда, неговото регулиране и ефектите от прилаганите
политики;
3. извършва анализ и оценка за структурата
и изменението на цените;
4. анализира динамиката и проблемите,
свързани с паричното предлагане и търсене,
банковите регулации и ефектите от прилагането на нормативни актове в тази област;
5. анализира състоянието на паричния
съвет в страната;
6. анализира динамиката и състоянието
на банковата система, лихвените проценти,
депозитите и кредитите в страната;
7. анализира динамиката и състоянието на
капиталовите пазари и небанковите финансови
институции в страната;
8. анализира динамиката и структурата на
капиталови и други финансови потоци към
и от страната;
9. анализира динамиката и структурата на
инвестиционния процес в страната;
10. анализира приходите, разходите и финансирането на бюджета;
11. анализира състоянието и динамиката
на държавния дълг;
12. анализира и оценява ефекти от промени в данъчната и социално-осигурителната
политика;
13. анализира макроикономическите ефекти от реформите в здравеопазването и образованието;
14. анализира състоянието на доходите,
потреблението и спестяванията на домакинствата;
15. анализира динамиката на нематериалните активи в страната.
Чл. 11. Дирекция „Икономически растеж
и макроикономическо моделиране“:
1. разработва макроиконометрични модели
за анализ и прогнозиране;
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2. разработва динамични и статични модели
на общо равновесие;
3. разработва средносрочни и дългосрочни
прогнози за развитието на ключови макроикономически показатели;
4. ана лизи ра разли чни те вариан т и на
макроикономически политики за постигане
на дългосрочен балансиран икономически
растеж;
5. подготвя макроикономическата рамка
на бюджета;
6. анализира динамиката на брутния вът
решен продукт и неговите компоненти;
7. анализира цикличната позиция на икономиката;
8. извършва анализ на динамиката на
индустрията;
9. анализира показателите, свързани с доверието на потребителите и производителите;
10. извършва анализ на пазарните нефинансови услуги (туризъм, търговия, транспорт
и съобщения);
11. анализира динамиката на платежния
баланс, външната търговия, международната
инвестиционна позиция и външната задлъжнялост на страната;
12. развива и поддържа хранилище на данни.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 12. Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция „Финансово-стопанска дейност, човешки ресурси и
информационни технологии“.
Чл. 13. Дирекция „Финансово-стопанска
дейност, човешки ресурси и информационни
технологии“:
1. осигурява технически дейността на изпълнителния директор и на специализираната
администрация на агенцията;
2. осъществява финансово-счетоводната и
отчетната дейност на агенцията, осигурява
изпълнението на бюджета и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
при разходването на бюджетните средства;
3. подпомага изпълнителния директор в
управлението на финансовите ресурси на
агенцията;
4. разработва проекти на вътрешни нормативни актове и организира и осъществява
деловодната и архивната дейност на агенцията;
5. организира дейностите по отбранителномобилизационната подготовка;
6. организира дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на труд на
служителите в агенцията;
7. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения,
в съответствие със законовите разпоредби;
оформя, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите;
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8. разработва вътрешна нормативна уредба
по труда и работната заплата на персонала
на агенцията в съответствие с действащото
законодателство в страната;
9. изготвя и актуализира длъжностните
и поименните разписания на длъжностите;
анализира и проектира длъжностите в агенцията, като организира съставянето и актуализирането на длъжностните характеристики
на служителите в администрацията;
10. организира и координира процеса на
обучение, преквалификация и развитие на
служителите;
11. организира провеждането на конкурси
за държавни служители, набирането и подбора
на служителите по трудово правоотношение
и процеса по назначаването на служители в
агенцията;
12. организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии
в агенцията; извършва поддръжка на компютърната техника и програмното осигуряване;
актуализира периодично съдържанието на
интранет и интернет страниците на агенцията;
13. осиг у рява вза и модейс т виет о с а втоматизираните информационни системи,
функциониращи в други държавни органи и
институции;
14. извърш ва т ех н и че ско и г рафи ч но
оформл ение, публикуване и разпространение
на изданията на агенцията в електронен и
хартиен вид;
15. организира и осъществява правилното
използване, стопанисване и управление на
собствеността.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В
АГЕНЦИЯТА
Чл. 14. Директорите на дирекции ръководят, организират и носят отговорност за
дейността и за изпълнението на задачите на
съответната дирекция в съответствие с определените в правилника функции.
Чл. 15. Освен определените в правилника функции дирекциите изпълняват и други
задачи, възложени им от ръководството на
агенцията в кръга на дейността є.
Чл. 16. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в агенцията, изпълняват възложените им задачи
и отговарят пред прекия си ръководител за
изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 17. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в агенцията изготвят доклади,
докладни записки, служебни бележки, писма,
становища, справки, отчети, анализи, прогнози, информации, становища по проекти на
нормативни актове и други документи.
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(2) А дминистративните звена пряко си
взаимодействат по въпроси от смесена компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 18. Вътрешните правила за работна заплата и други вътрешни актове се утвърждават
от изпълнителния директор по предложение
на главния секретар.
Чл. 19. (1) За образцово изпълнение на
сл у жебни т е си за д ъ л жени я сл у ж и т ели т е
могат да бъдат награждавани с отличия, с
парични или предметни награди със заповед
на изпълнителния директор по предложение
на главния секретар.
(2) Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера
на основната заплата на служителя.
Чл. 20. (1) Документите, изпратени до
агенцията от държавни органи, от юридически или физически лица, се завеждат във
входящ регистър, като се отбелязва датата на
получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
Чл. 21. (1) Служебните преписки се разпределят от изпълнителния директор с резолюция
до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания,
срок за изпълнение, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването
на служебните преписки на един или повече
служители, като конкретизират задачите.
Чл. 22. Изходящите от агенцията материали се съставят в два екземпляра и се завеждат
в изходящ регистър. Вторият екземпляр съдържа името и подписа на служителя, който
е изготвил документа, и на ръководителя на
съответното административно звено.
Чл. 23. Работното време на служителите
на агенцията при 5-дневна работна седмица
е 8 часа дневно и 40 часа седмично от 9,00 до
17,30 ч. с почивка от 12,30 до 13,00 ч.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 55 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 7, ал. 3
Численост на персонала в администрацията на
Агенцията за икономически анализи и прог
нози – 43 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Обща администрация,
в т. ч.:

1
1
12
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дирекция „Финансово-стопанска дейност,
човешки ресурси и информационни технологии“

12

Специализирана администрация,

29

в т. ч.:
дирекция „Макроикономически анализи“

16

дирекция „Икономически растеж и макроикономическо моделиране“

13
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250
ОТ 19 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за осигуряване на допълнителна субсидия
на Национа лна компания „Железопътна
инфраструктура“ за 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителна субсидия
в размер 6930 хил. лв. на Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ за 2009 г. за
поддръжка и експлоатация на железопътната
инфраструктура.
(2) За средствата по ал. 1 е приложена
разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2009 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на одобрените капиталови трансфери на Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ за 2009 г.
Чл. 3. Условията, редът и сроковете за
предоставяне на средствата по ал. 1, както и
контролът по тяхното разходване се уреждат
с договорите по чл. 25, ал. 1 от Закона за
железопътния транспорт при спазване изискванията на Закона за държавните помощи.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет за 2009 г. по реда на чл. 34 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
14 октомври 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 г.

за определяне на условията и реда за предос
тавяне на ваучери за обучение на безработни
и заети лица по Приоритетни оси 1 и 2 по
Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007 – 2013“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) На безработни и заети лица – представители на целевите групи по Приоритетни
оси 1 и 2 от Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2007 – 2013“, могат да
се предоставят ваучери за обучение съгласно условията и изискванията на одобрени
проекти.
(2) Право да предоставя ваучери за обучение по реда на постановлението има единствено Агенцията по заетостта в качеството
є на конкретен бенефициент по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
чрез Главна дирекция „Услуги по заетостта“
на Агенцията по заетостта.
Ч л. 2. Вау чери за обу чен ие могат да
се предоставят в рамките на изпълнение
на проекти, финансирани по процедури за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Чл. 3. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 могат да
получат ваучери за обучение срещу подаване на заявление по образец, при условие че
отговарят на критериите за допустимост на
целевата група, приложими за конкретния
проект. Критериите за допустимост на целевата
група се публикуват на интернет страницата
на Агенцията по заетостта.
(2) Образците на заявленията по ал. 1 се
утвърждават от изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта или от упълномощено
от него длъжностно лице за всеки отделен
проект. В заявленията по ал. 1 задължително
се попълват данни, които дават възможност за
проверка на обстоятелствата, представляващи
критерии за допустимост на целевата група
за съответния проект.
(3) Предоставянето на ваучери по чл. 1 се
извършва след проверка от териториалните
структури на Агенцията по заетостта за съответствието на лицата, подали заявления по
ал. 1, с критериите за допустимост на целевата
група за съответния проект. Териториалните
структури на Агенцията по заетостта информират съветите за сътрудничество към тях за
получените и за одобрените заявления.
(4) Когато при стартирало обучение за обучаващото се лице отпадне някой от критериите
за неговата допустимост, при които то е било
включено в обучение, лицето продължава да
се обучава до приключване на обучението,
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като при необходимост се извършват промени в графика на обучението съгласувано с
доставчика на услуги.
(5) Едно лице има право за периода на изпълнение на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“ да получи само един
ваучер за обучение по професионална квалификация и само един ваучер за обучение по
ключови компетентности без значение дали
е заето или безработно.
Чл. 4. (1) Ваучери се предоставят за включване на лицата от целевите групи в професионално обучение и/или обучение за придобиване
на ключови компетентности. Видът и степените на обучение се определят в зависимост
от съответния проект и в съответствие със
Закона за професионалното образование и
обучение, със Списъка на професиите за професионално образование и обучение, одобрен
със заповед на министъра на образованието,
младежта и науката, и със Списъка на ключовите компетентности, определени съгласно
Европейската квалификационна рамка съгласно приложението.
(2) Не се предоставят ваучери за обучение
по реда на постановлението за придобиване
на професионална квалификация по професионално направление с код 62 от Списъка на
професиите за професионално образование и
обучение и за придобиване на ключови компетентности под № 8 от приложението по ал. 1.
(3) Предоставените ваучери се вписват
в публичен регистър, в който се отразяват
номерът на предоставения ваучер и видът на
обучението. Регистърът се публикува на електронната страница на Агенцията по заетостта
и се актуализира ежедневно.
Чл. 5. (1) Ваучерите за обучение са поименни ценни книги с фиксирана номинална
стойност в лева, издадени от Агенцията по
заетостта при условията и по реда на Наредбата
за условията и реда за отпечатване и контрол на
ценни книжа, приета с Постановление № 289
на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ,
бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.,
бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г. и бр. 54 от
2008 г.), и даващи право на притежателя да
премине определено обучение.
(2) Номиналната стойност на ваучера е в
зависимост от вида на обучението и се определя, както следва:
1. за обучения за придобиване на професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност не
по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не
по-малка от 660 учебни часа – 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не
по-малка от 960 учебни часа – 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не
по-малка от 200 учебни часа – 400 лв.;
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д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не
по-малка от 300 учебни часа – 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не помалка от 600 учебни часа – 1125 лв.;
2. за обучения за придобиване на ключови
компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност
1 от приложението и с продължителност не
по-малка от 16 учебни часа – 70 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 2
от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение –
700 лв.;
в) за обучения по ключова компетентност
3 от приложението и с продължителност не
по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.;
г) за обучения по ключова компетентност
4 от приложението и с продължителност не
по-малка от 45 учебни часа – 250 лв.;
д) за обучения по ключови компетентности
5, 6 и 7 от приложението и с продължителност
не по-малка от 30 учебни часа – 140 лв.
Чл. 6. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 се включват
в обучение срещу предоставянето на получения ваучер на доставчик на услуги, включен в
списъка, утвърден от изпълнителния директор
на Агенцията по заетостта.
(2) Ваучерът за обучение не може да се
преотстъпва на други лица или да се ползва:
1. за включване в обучения, които не са
допустими по съответната схема;
2. за замяната му срещу пари;
3. за замяната му срещу други услуги освен за обучението, което е изрично описано
във ваучера;
4. като разплащателно средство за обучение, предоставено от доставчици на услуги,
които не са включени в списъка, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта.
(3) Всеки ваучер има серия и номер, които
позволяват неговото индивидуализиране и
проследяване, и задължително съдържа:
1. наименование на издателя на ваучера;
2. номинална стойност, изразена цифром
и словом;
3. срок на валидност в зависимост от вида
обучение;
4. изрична забрана на обстоятелствата по
ал. 2;
5. име на приносителя;
6. наименование на доставчика на услуги,
избран от приносителя;
7. конкретния вид обучение;
8. най-малко пет способа на защита;
9. място за поставяне на дата и печат.
(4) Представителите на целевата група могат да променят доставчика на услуги преди
издаване на ваучера за обучение.
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(5) Когато поради настъпване на някое от
обстоятелствата по чл. 8, ал. 2 не е възможно
обучението да бъде предоставено, лицето има
право да се обучи при друг доставчик след
анулиране на издадения ваучер и издаването
на нов. При анулиране на ваучер на лицевата
му страна се поставя печат „Анулиран”, а на
гърба на ваучера се посочва основанието за
анулирането и това се записва в регистъра
по чл. 4, ал. 3.
Чл. 7. (1) Обучение срещу ваучери могат
да предоставят доставчици на услуги, които
отговарят на условията, посочени в постанов
лението.
(2) Доставчиците на услуги, които отговарят
на условията, се включват в списък, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта и съгласуван със Съвета към
изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта, който съдържа:
1. наименованието на доставчика на услуги;
2. номера на лиценза, когато доставчикът на
услуги ще извършва професионално обучение;
3. професиите/специалностите или ключовите компетентности, по които ще извършват
обучение;
4. населените места и адресите, където ще
се извършват обученията, както и координати
за връзка.
(3) Списъкът по ал. 2 се актуализира всеки
месец въз основа на получени нови заявления
от доставчици на услуги, утвърдени от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта
и съгласувани със Съвета към изпълнителния
директор на Агенцията по заетостта. При
постъпило уведомление от Националната
агенция за професионално обучение и образование за отнемане на лиценза на доставчик
на услуги той се отписва не по-късно от един
работен ден от датата на отнемане на лиценза
с решение на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта.
(4) Списъкът по ал. 2 и последващите
му актуализации се публикуват на интернет
страницата на Агенцията по заетостта и на
интернет страницата на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ и се поставят на информационните табла в дирекциите
„Бюро по труда“ и техните филиали.
(5) Доставчиците на услуги подават в Агенцията по заетостта заявления за включване
в списъка по ал. 2 по образец, утвърден от
изпълнителния директор на агенцията или
от упълномощено от него длъжностно лице.
В заявленията задължително се попълват
данни, които дават възможност за проверка
на обстоятелствата, представляващи условия
за включване на доставчиците на услуги в
списъка по ал. 2.
(6) Проверката на обстоятелствата по ал. 5
се извършва от Агенцията по заетостта.
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(7) Доставчиците на услуги, чиито заявления са одобрени, подписват споразумение с
Агенцията по заетостта по образец, утвърден
от изпълнителния директор на агенцията.
Споразуменията се подписват от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта
или от упълномощено/упълномощени от него
длъжностно лице/длъжностни лица.
(8) В споразуменията по ал. 7 се уреждат
правата и задълженията на страните във връзка
с предоставяното обучение, наблюдението и
контрола, осъществявани от структурите на
Агенцията по заетостта, механизмът и сроковете за заплащане на услугите, предоставени
на лицата от целевите групи.
(9) Доставчикът на услуги е длъжен да
допуска представители на Агенцията по заетостта, Министерството на труда и социалната
политика, Министерството на финансите и
техните структури, националните одитиращи
органи, Европейската комисия, Европейската
служба за борба с измамите, Европейската
сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията
му или проверки на място, изпълнението на
дейностите и при необходимост да проведат
пълен одит въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните
отчети, счетоводната документация и други
документи, свързани с финансирането на
обучението.
(10) Доставчикът на услуги е длъжен да
допуска упълномощени представители на
представителните организации на работниците
и служителите и на работодателите да присъстват по време на учебните занятия и/или
при полагането на изпити. Представителните
организации на работниците и служителите
и на работодателите нямат право да изискват
документи и да правят проверка по документи
на доставчиците на услуги.
(11) Работодатели, чиито работници или
служители са включени в обучение по реда на
постановлението, имат право да присъстват по
време на учебните занятия и/или при полагането на изпити. Работодателите нямат право
да изискват документи и да правят проверка
по документи на доставчиците на услуги.
Чл. 8. (1) Доставчици на услуги могат да
бъдат обучаващи организации, обучаващи
институции или обучителни центрове, които
отговарят на изискванията, посочени в пос
тановлението.
(2) Доставчик на услуги, включен в списъка по чл. 7, ал. 2, отпада от него в следните
случаи:
1. при възникване на несъответствие с условията за включване в списъка по чл. 7, ал. 2;
2. при установени от структурите на Агенцията по заетостта и/или други национални
и европейски контролни органи нарушения
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на приложимото законодателство – за период
две години, освен ако нарушението се квалифицира като престъпление;
3. при едностранен отказ или обективна
невъзможност да започне да обучава лица
в двумесечен срок от датата на получаване
на заявка от дирекция „Бюро по труда“ за
период 6 месеца;
4. при едностранно предизвестие до Агенцията по заетостта за прекратяване на споразумението по чл. 7, ал. 7 и отписване от
списъка.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 и 4 доставчикът на услуги може да получи стойността
на ваучера само при приключено успешно
обучение.
(4) В случаите по ал. 2, т. 2 доставчикът
на услуги трябва да възстанови изплатените
му средства от датата на възникване на нарушението.
(5) При възникване на обстоятелство по
ал. 2, т. 1, 2 и 3 изпълнителният директор на
Агенцията по заетостта или упълномощено от
него длъжностно лице прекратява незабавно
сключеното споразумение.
(6) В случаите по ал. 2, т. 4 доставчикът
на услуги може да подаде заявление за включване в списъка не по-рано от една година от
прекратяване на споразумението.
Чл. 9. (1) Право да бъдат включени в списъка по чл. 7, ал. 2 за обучения по професионална
квалификация имат доставчиците на услуги,
които отговарят на следните изисквания:
1. регистрирани са като едноличен търговец
по реда на Търговския закон или като юридическо лице съгласно действащото законодателство или са създадени с друг учредителен
акт съгласно действащото законодателство
към момента на създаването;
2. имат право да осъществяват обучения за
придобиване на професионална квалификация
съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение;
3. притежават лиценз за съответната професия/специалност в случаите, в които се
изисква, или са определени със заповед на
министъра на образованието, младежта и
науката;
4. нямат прекратени договори, свързани с
разходването на средства от държавния бюджет или от бюджета на Общността, поради
виновно неизпълнение през последните две
години;
5. нямат изискуеми задължения към държавния бюджет;
6. не са в производство по несъстоятелност
или в ликвидация;
7. представляват се от лица, които не са
осъждани за умишлено престъпление от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
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8. разполагат с оборудвана за съответното обучение база – собствена или наета, в
рамките на населеното място, в което ще се
извършва обучението.
(2) Право да бъдат включени в списъка по
чл. 7, ал. 2 за обучения по ключови компетентности имат доставчиците на услуги, които
отговарят на следните изисквания:
1. регистрирани са като едноличен търговец
по реда на Търговския закон или като юридическо лице съгласно действащото законодателство или са създадени с друг учредителен
акт съгласно действащото законодателство
към момента на създаването;
2. нямат прекратени договори, свързани с
разходването на средства от държавния бюджет или от бюджета на Общността, поради
виновно неизпълнение през последните две
години;
3. нямат изискуеми задължения към държавния бюджет;
4. не са в производство по несъстоятелност
или в ликвидация;
5. представляват се от лица, които не са
осъждани за умишлено престъпление от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
6. разполагат с оборудвана за съответното обучение база – собствена или наета, в
рамките на населеното място, в което то ще
се извършва;
7. разработили са и ще обучават по програ
ми, съобразени с дадените указания от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта
по § 4.
(3) Когато доставчиците на услуги ще използват свои клонове или филиали при предоставянето на услугата, те трябва да упоменат
това изрично в заявлението, като условията
по ал. 1 и 2 се отнасят и за клоновете или
филиалите, когато те имат юридическа самостоятелност.
Чл. 10. (1) Обстоятелствата по чл. 9 се
удостоверяват с декларация или с документ,
издаден от съответния компетентен орган, при
първоначално подаване на заявлението и до
31 януари на всяка календарна година. Документите, с които се удостоверяват посочените
обстоятелства, се посочват в заявлението за
кандидатстване.
(2) Доставчиците на услуги, които са включени в списъка по чл. 7, ал. 2, отпадат от него,
когато не подадат изискваните документи в
срока по ал. 1.
Чл. 11. (1) Агенцията по заетостта изплаща на доставчиците на услуги, извършващи
обучения срещу ваучери по реда на постановлението, средства в размер на стойността на ваучера за съответното обучение по
чл. 5, ал. 2.
(2) Заплащането се извършва срещу представяне на ваучер, заверено копие от документ, удостоверяващ завършеното обучение

С Т Р.

46

ДЪРЖАВЕН

от съответното лице – свидетелство за професионална квалификация, удостоверение за
професионално обучение или документ за преминато обучение по ключови компетентности,
надлежно датирани присъствени списъци и
справка за предоставените услуги по образец,
одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или от упълномощено от
него длъжностно лице.
(3) Доставчикът на услуги няма право да
получи стойността на ваучера, когато:
1. не е предоставил посоченото в него
обучение в обем и качество съобразно действащото законодателство и условията на пос
тановлението;
2. ваучерът е с нарушена цялост или не
може да се докаже неговата автентичност;
3. обучението е предоставено на лице,
различно от посоченото в него;
4. не са представени всички отчетни документи по ал. 2.
(4) В стойността на ваучера са включени
всички присъщи разходи, свързани с обучението, включително дължимите данъци съгласно
българското законодателство, с изключение на
разходите за стипендии и транспорт, когато
обучението е на безработни лица.
(5) Стипендиите и транспортните разходи
се изплащат от Агенцията по заетостта на
безработни лица в размер и по правила, определени в съответния проект и публикувани
на електронната страница на агенцията.
(6) На заети лица не се изплащат стипендии,
освен ако е предвидено друго по съответния
проект.
(7) Обучаващите организации имат право
да получат само стойността на ваучера в лева,
посочена върху него, за съответното обучение.
(8) В случай че обучението на едно лице
не се осъществи поради виновно негово поведение, лицето трябва да заплати стойността
на получения ваучер на доставчика на услуги.
(9) Когато ваучерът е унищожен, с нарушена цялост или изгубен, това се отбелязва
в регистъра. При невиновно поведение на
лицата ваучерът може да бъде преиздаден.
Чл. 12. (1) Доставчиците на услуги, включени в списъка по чл. 7, ал. 2, осъществяват
дейността си при спазване изискванията на
приложимото към съответния вид обучение
законодателство и по реда, определен в пос
тановлението.
(2) Доставчиците на услуги водят отчетност
за броя и серийните номера на предоставените
им ваучери и тяхната физическа цялост.
Чл. 13. Всяка злоупотреба с ваучер, която
може да се квалифицира като престъпление,
се третира по реда на българското законодателство. Лица, извършили престъпление
като представители на целевата група или в
качеството им на представители на доставчик
на услуга, нямат право да получат услуги или
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средства по реда на постановлението за периода на изпълнение на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013“.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси 2007 – 2013“ е стратегически документ, който е рамка за усвояване
на финансови средства, съфинансирани от
Европейския социален фонд и националния
бюджет за програмния период 2007 – 2013 г.
2. „Представител на целева група“ е представител на допустима целева група по конкретен проект, финансиран по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси
2007 – 2013“.
3. „Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна помощ“ е процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при която проектно предложение може
да подаде само кандидат, който изрично е
посочен като конкретен бенефициент на помощта по съответната оперативна програма
съгласно чл. 34 от Постановление № 121 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз, и по
Програма ФАР на Европейския съюз (обн.,
ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38, 61,
81 и 95 от 2008 г. и бр. 7 и 16 от 2009 г.).
4. „Безработно лице“ е лице, регистрирано в
дирекция „Бюро по труда“, което не работи, търси работа и има готовност да започне работа в
14-дневен срок от уведомяването му от дирекцията „Бюро по труда“.
5. „Обучения за придобиване на професионална квалификация“ са обученията, рег
ламентирани в Закона за професионалното
образование и обучение.
Заключителни разпоредби
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 56, § 4 от Регламент на Съвета
(ЕС) № 1083/2006 г. за определяне на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент
(EO) № 1260/1999 (ОВ, L 25 от 31 юли 2006 г.).
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на изпълнителния директор на
Агенцията по заетостта, който дава указания
по прилагането му.
§ 4. Учебните програми за предоставяне
на обучение по ключови компетенции се разработват въз основа на указания, утвърдени
от изпълнителния директор на Агенцията
по заетостта и съгласувани със Съвета към
изпълнителния директор на Агенцията по
заетостта.

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

§ 5. Учебните програми за предоставяне на
професионално обучение трябва да отговарят
на държавните образователни изисквания за
конкретната професия.
§ 6. Контролът по прилагането на постановлението се възлага на министъра на труда
и социалната политика.
§ 7. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението изпълнителният директор на Агенцията по заетостта утвърждава
образците по чл. 3.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към чл. 4, ал. 1
Списък на ключовите компетентности, опре
делени съгласно Европейската квалифика
ционна рамка
1. Общуване на роден език.
2. Общуване на чужди езици.
3. Математическа компетентност и основни
знания в областта на природните науки и технологиите.
4. Дигитална компетентност.
5. Умение за учене.
6. Обществени и граждански компетентности.
7. Инициативност и предприемачество.
8. Културна осъзнатост и творчески изяви.
12016

РЕШЕНИЕ № 807
ОТ 21 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за еднократно обявяване на 21 октомври
2009 г. (сряда) за официален празник за рабо
тещите на територията на община Кърджали
На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния
служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Обявява еднократно 21 октомври 2009 г.
(сряда) за официален празник за работещите
на територията на община Кърджали.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
11996
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 7 от 2004 г. за топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от
2005 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна
ефективност, топлосъхранение и икономия
на енергия в сгради“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. минималните изисквания към енергийните характеристики на сградите, техническите
изисквания за енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение, както и
методите за определяне на годишния разход
на енергия, като се отчитат функционалното
предназначение и режимът на експлоатация
на сградата, външните климатични условия
и параметрите на вътрешния микроклимат,
топлинните загуби през сградните ограждащи конструкции и елементи, топлинните
печалби от вътрешни топлинни източници и
от слънчево греене;“;
б) в т. 2������������������������������
�������������������������������
думите „максимално допустимите стойности“ се заменят с „референтните
стойности“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Изискванията на наредбата се прилагат при проек тиране и изпълнение на
жилищни и нежилищни сгради, в т.ч. сгради
за обществено обслужване в областта на
здравеопазването, образованието, културата и
изкуството, търговията, спорта, общественото
хранене, хотелиерството и услугите, както и
административни сгради със:
1. среднообемна нормативна температура
на вътрешния въздух, по-висока от 15 °С, и
относителна влажност на въздуха до 70 %;
2. среднообемна нормативна температура
на вътрешния въздух от 12 до����������������
1��������������
5�������������
������������
°С в зависимост от предназначението на сградите, които се
отопляват най-малко три месеца в годината.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Изискванията на наредбата се прилагат за производствени сгради, за които технологичният режим изисква поддържане на
микроклимат с определени параметри ������
–�����
температура и относителна влажност.
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(4) Енергийните характеристики и показателите за разход на енергия за сградите по
ал. 3 се определят по реда на наредбата по
чл. 33, ал. 4 ������������������������������
от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), като се отчитат референтните
стойности на коефициентите на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции
и елементи по таблици 1 и 2.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
2. Алинея 3 се изменя така.
„(3) Списък на стандартите от приложното
поле на наредбата е даден в т. 1 на приложение № 1.“
3. В ал. 4 думите „приложение № 1“ се
заменят с „приложение № 1, т. 2“.
§ 4. В чл. 3 думите „производствени помещения с влажен и мокър режим (с относителна
влажност на въздуха над 75 на сто)“ се заменят
с „и на помещения с относителна влажност
на въздуха над 70 %, както и“.
§ 5. Наименованието на глава втора се
изменя така:
„ Г л а в а

в т о р а

ИЗИСК ВА НИ Я И ОСНОВНИ ПОК АЗАТЕЛИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА
НОВИ СГРАДИ И ПРИ РЕКОНСТРУКЦИЯ,
ОСНОВНО ОБНОВЯВА НЕ И ОСНОВЕН
РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ“.
§ 6. Наименованието на раздел I от глава
втора се изменя така:
„Раздел І
Изисквания и основни показатели за енергийна ефективност“.
§ 7. Членове 4, 5, 6, 7, 8 и 9 се изменят така:
„Чл. 4. (1) Техническите показатели за
енергийна ефективност при проектирането на
сгради и при оценяването на съответствието
на проектите с изискванията за енергийна
ефективност са, както следва:
1. общ годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода,
осветление и уреди на един квадратен метър
от общата отопляема площ на сградата (А f ) в
m 2 , определен като потребна и като първична
енергия �����������������������������������
– за нови��������������������������
сгради,
�������������������������
при които със заданието/договора за проектиране се изисква
проект за обща сградна отоплителна инсталация по част „Топлоснабдяване, отопление,
вентилация и климатизация“;
2. общ годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода,
осветление и уреди на един квадратен метър
от общата отопляема площ на сградата (А f )
в m 2 , определен като нетна енергия – за нови
сгради, за които със заданието за проектиране
се изисква локално (местно) отопляване или
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чиито конструкции не позволяват изпълнение
на централно отопляване с обща отоплителна
инсталация;
3. общ годишен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода,
осветление и уреди на един квадратен метър
от общата отопляема площ на сградата (А f )
в m 2 или на един кубичен метър отопляем
обем (Vs) в m 3, определен като първична енергия – за съществуващи сгради с нормативна
температура на вътрешния въздух, по-висока
от 15 °С, и относителна влажност на въздуха
под 70 %.
(2) Необходимите данни за изчисляване на
продължителността на отоплителния период и
за денградусите по населени места са съгласно
картата и таблици 1 и 2 на приложение № 2.
Чл. 5. (1) Стойностите на показателите на
сградите по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 и референтните им стойности се изчисляват по методиката съгласно приложение № 3 въз основа на
проектните данни за сградата.
(2) Стойността на показателя на сградите
по чл. 4, ал. 1, т. 3 и референтната му стойност се изчисляват по методиката съгласно
приложение № 3 въз основа на данни за актуалното състояние на сградата при извършване
на обследване за енергийна ефективност по
реда на ЗЕЕ.
Чл. 6. (1) Съответствието с изискванията
за енергийна ефективност се счита, че е изпълнено в следните случаи:
1. за нови сгради, които са в процес на
проектиране или изграждане – когато стойностите на показателите по чл. 4, ал. 1, т. 1
и 2 съответстват на клас „B“ от скалата на
класовете на енергопотребление от наредбата
по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ;
2. за съществуващи сгради – когато стойността на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 3
съответства:
а) най-малко на клас „С“ от скалата на
класовете на енергопотребление от наредбата
по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ – за сградите, които са
въведени в експлоатация през периода 1991 –
2009 г. вкл.;
б) най-малко на клас „D“ от скалата на
класовете на енергопотребление от наредбата
по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ – за сградите, които са
въведени в експлоатация до 1990 г. вкл.
(2) Съответствието по ал. 1 се установява
чрез сравняване на стойността на показателя
по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3 с референтната
му стойност за същата сграда. Референтната стойност за дадена сграда се определя,
като в изчисленията по методиката съгласно
приложение № 3 се заместят референтните
стойности на сградните ограждащи конструкции и елементи, дадени в таблици 1 и 2, и
референтните стойности на показателите на
елементите и агрегатите на системите за
осигуряване на микроклимата в сградата.
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Чл. 7. (1) Потреблението на енергия в
сгради, въведени в експлоатация, с оглед
сертифицирането им по ЗЕЕ се установява
с обследване за енергийна ефективност по
реда на ЗЕЕ.
(2) При първото обследване на сградата се
извършва сравнение на получената стойност
за нетна енергия при отсъствие на вътрешни
товари със стойността є от енергийния паспорт
на сградата, съставен въз основа на екзекутивната документация за сградата. Допуска
се отклонение в границите ± 5 %.
Чл. 8. Показателите по чл. 4, ал. 1 се определят при спазване на следните условия:
1. стойностите на климатичните фактори
за зоната, в която е разположена сградата, се
отчитат по приложение № 2;
2. площта на външните ограждащи конструкции и елементи се определя по външните им размери в съответствие с БДС EN
ISO 13789;
3. нетният отопляем и/или вентилиран обем
на сградата (V) се определя по вътрешните є
размери съгласно БДС EN ISO 13789;
4. бру тният отопляем и/или охлаж дан
обем на сградата се определя по външните є
размери съгласно БДС EN ISO 13789.
Чл. 9. (1) Показателите по чл. 4, ал. 1 се
изчисляват за:
1. единица от общата отопляема площ на
сградата и/или от площта на охлаждания
обем на сградата, определена по външните
є размери;
2. единица от брутния обем на сградата,
определен по външните є размери.
(2) За изчисленията по чл. 24, ал. 2:
1. отопляемата и/или охлажданата площ
A f на жилищни сгради със светла височина
2,60 m може да се определя по формулата:
A f = 0,32.Vs
(1),
където Vs е брутният обем на отопляваното
и/или охлажданото пространство;
2. нетният обем на жилищни и нежилищни
сгради V може да се определя по формулата:
V = 0,8.Vs
(2).“
§ 8. След чл. 9 се създава раздел II:
„Раздел II
Изисквания при проектиране на нови сгради
и при реконструкция, основно обновяване и
основен ремонт на съществуващи сгради“.
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „На топлоизолация се изчисляват“ се заменят със „За определяне на показателите по чл. 4, ал. 1 на топлоизолация се
изчисляват“;
б) в т. 1 след думата „отопляеми“ се добавя
„/охлаждани“, след думите „външни стени
на“ се добавя „отопляеми/охлаждани“ и след
думата „тавански“ се добавя „помещения,“.
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2. В ал. 2 думите „може да спадне“ се заменят с „може да достигне стойности“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Референтните стойности на коефициента на топлопреминаване за основни видове
ограждащи елементи на отопляеми сгради при
тяхното проектиране, реконструкция, основно
обновяване и основен ремонт са определени
в таблица 1.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Нормативните изисквания за топлоизолация и въздухопропускливост към сградните
ограждащи конструкции и елементи се отнасят и за фугите между тях (деформационни,
между сглобяеми елементи и др.).“
5. Таблица 1 се изменя така:
„Таблица 1
Референтни стойности на коефициента
на топлопреминаване за плътни ограждащи
конструкции и елементи при проектиране на
нови сгради и след реконструкция, основно
обновяване, основен ремонт или преустройство
на съществуващи сгради
U, W/m 2K
№
по
ред

1
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

за сгради
със средВидове ограждащи кон- нообемна
струкции и елементи
вътрешна
температура
θi ≥ 15 °С
2
Външни стени, граничещи с външен въздух
Стени на отопляемо
пространство, граничещи с неотопляемо
пространство, когато
разликата между среднообемната температура
на отопляемото и неотопляемото пространство
е равна или по-голяма
от 5 °С
Външни стени на отопляем подземен етаж,
граничещи със земята
Подова плоча над неотопляем подземен етаж
Под на отопляемо пространство, директно граничещ със земята в сграда без подземен етаж
Под на отопляем подземен етаж, граничещ със
земята
Под на отопляемо пространство, граничещо с
външен въздух, под над
проходи или над други
открити пространства,
еркери

за сгради
със среднообемна
вътрешна
температура
θi < 15 °С

3

4

0,35

0,44

0,50

0,63

0,60

0,75

0,50

0,63

0,40

0,50

0,45

0,56

0,28

0,35
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2
Стена, таван или под,
граничещи с външен
8. въздух или със земята,
при вградено площно
отопление
Плосък покрив без въздушен слой или с въздушен слой с дебелина δ ≤
0,30 m; таван на накло9.
нен или скатен покрив с
отоплявано подпокривно
пространство, предназначено за обитаване
Таванска плоча на неотопляем плосък покрив
с въздушен слой с дебелина δ > 0,30 m
Таванска плоча на неотопляем, вентилиран
10.
или невентилиран наклонен/скатен покрив
със или без вертикални
ограждащи елементи
в подпокривното пространство
Външна врата, плътна,
11. граничеща с външен
въздух
Врата, плътна, граниче12. ща с неотопляемо пространство

ДЪРЖАВЕН
3

4

0,40

0,50

0,28

0,35

0,30

0,38

2,2

2,75

3,5

4,38

§ 10. Членове 11, 12 13, 14, 15, 16 и 17 се
изменят така:
„Чл. 11. (1) При изчисляване на показателите по чл. 4 ефектът на топлинните мостове,
разположени в ограждащата конструкция, се
отчита с линейния коефициент на топлопреминаване съгласно БДС EN ISO 13789 и БДС
EN ISO 14683.
(2) Стойностите на линейния коефициент
на топлопреминаване на основни типове топлинни мостове���������������������������
в зависимост от разположението им в сградната ограждаща конструкция
са определени в съответствие с БДС EN ISO
14683, както следва:
1. на връзките между външни елементи:
а) стени към колони, греди и междуетажни плочи – Ψi ≤ 0,2 W/mK, съответно Ψe ≤
0,15 W/mK;
б) стена към покривна конструкция – Ψi
≤ 0,40 W/mK, съответно Ψe ≤ 0,20 W/mK;
2. на връзките на подови плочи с външни
стени:
а) междуетажни подови плочи, балкони,
козирки – Ψi ≤ 0,60 W/mK, съответно Ψe ≤
0,55 W/mK;
б) подова плоча над неотопляем подземен
етаж и подова плоча върху земя – Ψi ≤ 0,60
W/mK, съответно Ψe ≤ 0,60 W/mK;
3. около отвори на прозорци и врати – Ψi
≤ 0,75 W/mK, съответно Ψe ≤ 0,75.

“
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(3) Референтни стойности на линейния
коефициент на топлопреминаване са граничните стойности по ал. 2. Топлинни мостове с
по-високи стойности от референтните стойности се избягват с необходимата корекция
на проектните детайли.
(4) При проектиране на нови сгради и при
основно обновяване, основен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради ефектът
на топлинните мостове на конкретна сграда
се отчита по изчислената проектна стойност
на линейния коефициент на топлопреминаване на сградните ограждащи конструкции
и елементи въз основа на проектните архитектурно-строителни детайли.
(5) В случаите, когато при извършване
на обследване за енергийна ефективност за
сградите не е налична екзекутивна документация или документация от обследване
на конструкцията, ефектът на топлинните
мостове може да се отчете, като стойността
на коефициента на пренос на топлина чрез
топлопреминаване през плътните ограждащи
конструкции, граничещи с външния въздух,
се завиши с 10 %.
Чл. 12. (1) Референтните стойности на
коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и
врати) за жилищни и нежилищни сгради са
определени в таблици 2.
Таблица 2
Референтни стойности на коефициента на топлопреминаване за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати) за жилищни и нежилищни сгради
№
по
ред

Вид на сглобения елемент – завършена прозоречна система

Uw, W/
m 2K

1.

Външни прозорци, остъклени врати
и витрини с крила на вертикална и
хоризонтална ос на въртене, с рамка от екструдиран поливинилхлорид (PVC) с три и повече кухи камери; покривни прозорци за всеки
тип отваряемост с рамка от PVC

1,7

2.

Външни прозорци, остъклени врати
и витрини с крила на вертикална
и хоризонтална ос на въртене, с
рамка от дърво/покривни прозорци
за всеки тип отваряемост с рамка
от дърво

1,8/1,9

3.

Външни прозорци, остъклени врати
и витрини с крила на вертикална
и хоризонтална ос на въртене, с
рамка от алуминий с прекъснат
топлинен мост

2,0

4.

Окачени фасади/окачени фасади с
повишени изисквания

1,9/2,2
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(2) За целите на проектирането, за оценяването на съответствието на инвестиционните
проекти със същественото изискване за енергийна ефективност и при енергийното обследване на сградите стойностите на коефициентите по ал. 1 се доказват от производителя или
вносителя на конструкцията (остъкляването)
с декларация за съответствие от изпитване
на типа за доказване на съответствието на
продукта с БДС EN 14351-1:2006 и БДС EN
ISO 10077-1:2006, която съдържа най-малко
следната информация за:
1. коефициента на топлопреминаване на
сглобения образец (Uw) в W/m 2 K;
2. коефициента на топлопреминаване на
остъкляването (Ug) в W/m 2 K;
3. коефициента на топлопреминаване на
рамката (Uf ) в W/m 2 K;
4. коефициента на енергопреминаване на
остъкляването (g);
5. радиационните характеристики – степен на светлопропускливост и спектрална
характеристика;
6. въздухопропускливостта на образеца;
7. водонепропускливостта;
8. защитата от шум.
(3) При проектирането на сгради, за които
към външните им прозорци, балконските врати
и покривните прозорци за звукоизолация (с
индекс на звукоизолация Rw, R ≥ 40 dB съгласно
БДС EN ISO 717-1) има повишени изисквания
по отношение на огнеустойчивостта (пожароустойчивостта), механичната устойчивост и др.,
в декларацията за съответствие от изпитването
на типа по ал. 2 се посочва информация и
за други характеристики на продукта, като
степен на обща енергийна загуба, устойчивост
на вятър – изпитно налягане, устойчивост на
вятър – огъване на рамката, устойчивост на
натоварване от сняг, поведение при горене,
устойчивост на огън отвън, товароносимост
на обезопасителните устройства – прагова
стойност, и др.
Чл. 13. (1) Референтните стойности на
коефи ц иен т и т е на т оп лоп рем и на ва не на
видовете прозорци, остъклени врати и витрини се отнасят за сглобен строителен елемент – прозоречна система, съставляваща
съвкупност от отделните є конструктивни
елементи: остъкление, рамки, фризове, уплътнение, обков и др.
(2) Стойностите по ал. 1 не се отнасят за
неотопляеми остъклени балкони, както и за
покрити входове, неотопляеми гаражи, оранжерии и др., прилепени до сгради.
Чл. 14. При определяне на показателите
по чл. 4, ал. 1 кратността на въздухообмена
(n) на вътрешния с външния въздух се приема не по-голяма от 0,7 h-1. При предвидени
други условия кратността на въздухообмена

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

се изчислява в съответствие с изискванията
на наредбата по чл. 125, ал. 4 от Закона за
енергетиката.
Чл. 15. За нови сгради, при които със
заданието за проектиране се предвиж дат
вентилационни и климатични инсталации,
както и за съществуващи сгради, в които са
изградени такива инсталации, при определяне
на показателите по чл. 4 се включва и оценка
на ефекта от оползотворяване на топлината
от отработения въздух.
Чл. 16. Допуска се при жилищни сгради с
отоплявана/охлаждана площ до 100 m 2 да не
се изчисляват показателите по чл. 4, ал. 1,
ако стойността на обобщения коефициент
на топлопреминаване на ограждащите конструкции по чл. 26, ал. 2 е не по-голяма от
референтната му стойност.
Чл. 17. Проверката за влагоизолация на
ограждащите конструкции и елементи на
отопляеми помещения с относителна влажност на въздуха под 70 % се извършва при
спазване изискванията на наредбата.“
§ 11. В чл. 18, ал. 1 думите „най-малко
60 %“ се заменят с „под 70 %“.
§ 12. В чл. 23, ал. 1, т. 1 думите „клас 2“
се заменят с „клас 1“, а в т. 2 думите „клас
3“ се заменят с „клас 2“.
§ 13. Членове 25, 26 и 27 се изменят така:
„Чл. 25. (1) Всеки инвестиционен проект
на сграда, въз основа на който се издава
разрешение за строеж по реда на Закона за
устройство на територията (ЗУТ), съдържа
част „Енергийна ефективност“.
(2) Инвестиционните проекти по ал. 1 за
нови сгради с разгъната застроена площ над
1000 m 2 се разработват при спазване изискванията на чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ.
Чл. 26. (1) При проектирането на сгради, при оценяването на съответствието на
инвестиционните проекти с изискванията
за енергийна ефективност, за съставяне на
енергийните паспорти на сградите, както
и при сертифициране на сградите по ЗЕЕ,
показателите за разход на енергия по чл. 4
се изчисляват съгласно методиката в приложение № 3.
(2) На фаза идеен проект се изчислява
обобщен коефициент на топлопреминаване
на ограждащата конструкция на сградата въз
основа на топлофизичните характеристики на
предвидените в проекта строителни продукти
и материали. Обобщеният коефициент на топлопреминаване на ограждащата конструкция
на сградата се определя по формулата:
U об =

∑ Uk Ak
k

∑ Ak
k

където:

=

H D + Hg + H U + H A
A D + Ag + A U + A A

, W / m 2 K (6),
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U об

е обобщеният коефициент на топло
преминаване на ограждащата конструкция
на сградата, W/m 2 K;

Σ(U k .A k ) = H tr , W / K – коефи ц иен т ът
на пренос на топлина чрез топлопреминаване,
определен по методиката съгласно приложение
№ 3, с топлофизичните характеристики на
предвидените в проекта строителни продукти
и материали;
A k – площта на „k“-тия външен ограждащ елемент, определена по външните є
размери, m 2 .
(3) Идейният проект по ал. 2 може да послужи за разработване на технически и работен
проект на сградата, когато обобщеният коефициент на топлопреминаване по ал. 2 е не
по-голям от референтния обобщен коефициент
на топлопреминаване на конкретната сграда,
изчислен по формула (6), но с референтните
стойности на топлофизичните характеристики на сградните ограждащи конструкции и
елементи съгласно таблици 1 и 2.
Чл. 27. (1) Част „Енергийна ефективност“
на инвестиционния проект съдържа:
1. на фаза идеен проект:
а) описание на функционалното предназначение на сградата;
б) изчислителни параметри на външния
въздух и проектни параметри на вътрешния
климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда;
в) описание на разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики
на сградата, обща дебелина на ограждащите
конструкции и елементи, в т.ч. дебелини и
топлофизични характеристики на отделните
слоеве (строителни продукти, материали) на
ограж дащите конструкции, архитекту рностроителни детайли на ограждащите конструкции и елементи;
г) изчисляване на показатели, характеризиращи топлопреминаването през ограждащите конструкции и елементи въз основа
на разработените архитектурно-строителни
детайли по буква „в“;
д) изчисляване на обобщения коефициент на
топлопреминаване на ограждащата конструкция на сградата по чл. 26, ал. 2 и сравняване
с референтната му стойност;
е) изводи за нормативната допустимост по
чл. 26, ал. 3 и за разработване на технически
и работен проект въз основа на изработения
идеен проект;
2. на фаза технически и работен проект:
а) описание на функционалното предназначение на сградата;
б) изчислителни параметри на външния
въздух и проектни параметри на вътрешния
климат в зависимост от категорията на топлинната среда на проектираната сграда;
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в) описание на: разположението, ориентацията и основните геометрични характеристики
на сградата, характерни геометрични размери,
необходими за изчисленията по методиката
съгласно приложение № 3, обща дебелина на
ограждащите конструкции и елементи, в т.ч.
дебелини и топлофизични характеристики
на отделните слоеве (строителни продукти,
материали) на ограждащите конструкции,
архитектурно-строителни детайли на ограждащите конструкции и елементи;
г) топлинни характеристики на конструктивните елементи на сградата, технически
спецификации и характеристики на вложените
в строежа строителни и енергоефективни
продукти;
д) описание на проектираните системи
за отопляване/охлаждане и вентилация на
сградата, както и на техническите им характеристики;
е) реж ими на оби таване на сг ра дата,
отоплявани зони, охлаждани зони, брой на
обитателите;
ж) консуматорите на енергия и приетите
проектни функционални режими по групи
технически уреди и системи;
з) изчислени показатели, характеризиращи
енергопреобразуващите и енергопреносните
свойства на ограждащите конструкции на
сградата;
и) изчислени показатели, характеризиращи
енергопотреблението на технологичните процеси за отопляване, охлаждане, вентилация
и гореща вода за битови нужди;
й) изчислени показатели за годишни я
разход на енергия по чл. 4, характеризиращи
енергопотреблението на сградата като цяло,
в т.ч. годишна потребна енергия за отопление, за охлаждане, за вентилация, за битово
горещо водоснабдяване;
к) други специфични условия, влияещи на
енергийното потребление на проектираната
сграда.
(2) При изчисл яване на показателите,
характеризиращи енергопреобразуващите и
енергопреносните свойства на ограждащите
конструктивни елементи, за постигане на
нормативните изисквания за топлосъхранение
топлоизолацията на ограждащите конструкции
се оценява и/или оразмерява в зависимост от
спецификата на строителната конструкция и
изискванията на тази наредба и на действащите
нормативни актове към момента на оценката.
(3) Част „Енерг ийна ефек т ивност“ на
инвестиционния проект се разработва от
проектантите с пълна проектантска правоспособност, които разработват частите „Архитек
турна“, „Конструктивна“, „Топлоснабдяване,
отопление, вентилация и климатизация“, и
„Електроснабдяване, електрообзавеждане и
електрически инсталации“ на инвестиционния
проект за конкретната сграда.“
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§ 14. Създава се чл. 27а:
„Чл. 27а. (1) Оценката за съответствие на
част „Енергийна ефективност“ на инвестиционния проект на сграда със същественото изискване по чл. 169, ал. 1, т. 6 ЗУТ е систематичен
преглед и проверка на проектните стойности
на техническите показатели за енергийна
ефективност по чл. 4, ал. 1 в съответствие с
приложимите изисквания на нормативните
актове и техническите спецификации.
(2) Оценката за съответствие по ал. 1
включва:
1. преглед и проверка на входящите данни,
свързани с външните и вътрешните климатични условия, с функционалното предназначение на сградата, със специфичните режими
на отопляване/охлаждане и вентилация в
зависимост от експлоатационните режими на
сградата, с топлотехническите и оптичните
характеристики на предвидените с проекта
продукти;
2. проверка за обхвата и съдържанието на
направените изчисления на показателите за
разход на енергия, вкл. на нетната енергия,
характеризиращи енергопреобразуващите и
енергопреносните свойства на ограждащите
конструктивни елементи и на елементите на
системите за осигуряване на микроклимата
и показателите, характеризиращи енергопотреблението на процесите за отопляване/
охлаж дане, вентилация и гореща вода за
битови нужди, в зависимост от предвидените енергийни източници и изпълнението на
изискването по чл. 15, ал. 2 ЗЕЕ;
3. сравняване на изчислената стойност
на показателя по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2 или 3
за съответствие с референтната стойност за
същата сграда;
4. проверка за взаимната съгласуваност на
част „Енергийна ефективност“ с останалите
части на проекта.
(3) Оценката по ал. 1 се оформя във вид на
доклад, който в случаите по чл. 142, ал. 6, т. 2
ЗУТ е част от комплексния доклад. В случаите
по чл. 142, ал. 6, т. 1 ЗУТ оценката се внася
от възложителя на проекта в одобряващата
администрация като самостоятелен доклад.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието
на строителните продукти, приета с Постанов
ление № 230 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 93 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 75
от 2001 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 109 от 2003 г.)“ се заменят с „Наредбата
за съществените изисквания към строежите
и оценяване съответствието на строителните
продукти (НСИСОССП), приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9
от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2008 г.)“.
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2. Създава се ал. 4:
„(4) Продуктите, влагани в сградите, произведени и /или пуснати на пазара в държави – членки на Европейския съюз, и в Турция,
или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия –
страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, могат да се
ползват с характеристиките им за целите на
тази наредба, при положение че осигуряват
еднакво или по-високо ниво на безопасност за
здравето и живота на обитателите на сградите
и опазването на околната среда.“
§ 16. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Строеж“, „реконструкция“, „основен ремонт“, „основно обновяване“ и „строителни и
монтажни работи“ са термините, определени
в допълнителните разпоредби на ЗУТ.
2. „Референтни стойности“ са стойностите
на показателите на ограждащите конструкции и елементи, елементите и агрегатите на
системите за осигуряване на микроклимата
в сградите, които се регламентират в националното законодателство за проектиране,
изпълнение и поддържане на строежите.
3. „Референтна стойност на общия годишен
разход на енергия в сграда“ е стойността, която се изчислява въз основа на референтните
стойности на показателите на ограждащите
конструкции и елементи и на елементите и
агрегатите на системите за осигуряване на
микроклимата в сградата. Стойността съответства на референтната интегрирана енергийна
характеристика на сграда съгласно наредбата
по чл. 15, ал. 3 ЗЕЕ.
4. „Нетна енергия“ е енергията, която
трябва да се внесе в отопляемия обем чрез
отоплителна система или да се изнесе от
охлаждания обем чрез охладителна система,
при отсъствие на вътрешни товари, за да се
осигури нормативната температура на въздуха.
5. „Потребна енергия“ е количеството
енергия, доставено до сградата.
6. „Първична енергия“ е количеството
енергия, което не е било обект на процес на
превръщане и/или преобразуване.
7. „Обща площ на външните ограж дащи конструкции и елементи“ е площта на
външните ограждащи конструкции – стени,
прозорци и врати, под и покрив, определена
по външните им размери.
8. „Обща отопляема площ на сграда“ е
сумата от площите на всички отопляеми
пространства в сградата, в т.ч. общата площ
на помещенията и пространствата за общо
ползване, в случаите, когато не се отопляват, но граничат с отопляеми помещения в
сградата. Площите се определят по външните
им размери.
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9. „Охлаждан обем“ е сумата от обемите на
пространствата, от които се изнася топлина
за поддържане на определена температура.
10. „Охлаждане“ е процес на изнасяне на
топлина от сграда или от част от сграда за
поддържане на определена температура.
11. „Общ отопляем обем на сграда“ е сумата от обемите на отопляемите пространства
в сградата, в т.ч. обемите на помещенията и
пространствата за общо ползване, в случаите,
когато не се отопляват, но граничат с отопляеми пространства. Обемите се определят
по външните им размери.
12. „Действителен коефициент на сумарна
пропускливост на слънчева енергия (коефициент на енергопреминаване)“ е показател,
който отчита дела на преминалата слънчева
енергия през остъклените ограждащи повърхности от пълната лъчиста слънчева енергия,
попаднала върху тях.
13. „Вентилация“ е процес на въздухообмен
в сграда за осигуряване на пресен въздух за
обитателите.
14. „Топлинен мост“ е вертикален или
хоризонтален стоманен или бетонен елемент
от конструкцията на сграда, през който количеството преминала топлина в резултат на
температурна разлика между вътрешната към
външната среда е по-голямо, отколкото през
останалата част на конструкцията.
15. „Кратност на въздухообмена“ е обменът
на вътрешния с външния въздух за един час,
изчислен на база нетния обем на сградата.“
§ 17. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3
1. Списък на стандартите от приложното
поле на наредбата
• БДС EN 15217:2007 „Енергийни характеристики на сгради. Методи за изразяване на
енергийните характеристики и за енергийна
сертификация на сгради“
• БДС EN ISO 13790:2008 „Енергийни
характеристики на сгради. Изчисляване на
потребната енергия за отопляване и охлаждане
на пространство“
• БДС EN ISO 15243:2008 „Вентилация на
сгради. Изчисляване на температурите, топлинното натоварване и необходимата енергия
за сградите при системи с климатизация на
въздуха“
• БДС EN ISO 15316-2-1:2008 „Отоплителни
системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия и ефективността на
системата. Системи за отопляване на помещенията чрез излъчване“
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• БДС EN ISO 15316-2-3:2008 „Отоплителни
системи в сгради. Метод за изчисляване на
необходимата енергия за системата и ефективността на системата. Системи за разпределение
на отопляването в помещенията“
• БДС EN ISO 13370:2008 „Топлинни характеристики на сгради. Топлопреминаване
през земята. Изчислителни методи“
• БДС EN ISO 6946:2008 „Строителни
елементи и елементи на сградата. Топлинно
съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Метод за изчисляване“
• БДС EN ISO 13789:2008 „Топлинни характеристики на сградите. Коефициент на
топлинните загуби. Изчислителен метод“
• БДС EN 15193:2008 „Енергийни характеристики на сгради. Енергийни изисквания
към осветлението“
• БДС EN 13363-1:2003+A1:2008 „Устройства
за защита от слънце, комбинирани със стъкло.
Изчисляване на слънчева пропускливост и
светлопропускливост“
• БДС EN ISO 13786:2008 „Топлинни характеристик и на строителните елементи.
Динамични топлинни характеристики. Изчислителен метод“
• БДС EN ISO 10456:2008 „Строителни
материали и продукти. Процедури за определяне на декларирани и проектни топлинни
стойности“
• БДС EN ISO 9229:2007 „Топлоизолация.
Речник“
• БДС EN ISO 9288:2005 „Топлоизолация.
Топлопренасяне чрез лъчение. Физични величини и определения“
• БДС EN ISO 14683:2008 „Топлинни мостове
в строителните конструкции. Коефициент на
линейно топлопреминаване. Опростени методи и ориентировъчни изчислителни стойности“
• БДС EN ISO 10211:2008 „Топлинни мостове
в строителни конструкции. Изчисляване на
топлинните потоци и повърхностните температури. Подробни методи за изчисляване“
• БДС EN ISO 9346:2007 „Хигротермални
свойства на сгради и строителни материали.
Физични величини и определения за масо
пренасяне. Речник“
• БДС EN ISO 12567-2:2006 „Топлинни
характеристики на прозорци и врати. Определяне на коефициента на топлопреминаване
по метода с гореща кутия. Част 2: Покривни
прозорци и други релефни прозорци“
• БДС EN ISO 10077-1:2007; БДС EN ISO
10077-2:2004 „Топлинни характеристики на
прозорци, врати и капаци. Изчисляване на
коефициента на топлопреминаване. Част 2:
Числен метод за рамки“
• БДС EN 12412-4:2004 „Топлинни характеристики на прозорци, врати и изолиращи
приспособления. Определяне на коефициента
на топлопреминаване по метода гореща кутия.
Част 4: Ролетни изолиращи приспособления“
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• БДС EN 410:2001 „Стъкло за строителството. Определяне на светлотехническите
характеристики на остъкляващи конструкции
при слънчево лъчение“
• БДС EN 673:2001/A1:2001/A2:2004 „Стъкло
за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U – стойност).
Изчислителен метод“
• БДС EN 674:2002 „Ст ък ло за строителството. Определяне на коефициента на
топлопреминаване (U – стойност). Метод с
апаратура със защитена нагревателна плоча“
• БДС EN 675:2002 „Стъкло за строителството. Определяне на коефициента на топлопреминаване (U – стойност). Метод с уред
за измерване на топлинния поток“.
2. Основни означения и единици за измерване:

Q p , kWh е количеството годишна първична енергия;
Q NH

, kWh – кол и чес т во т о г од и ш на
потребена енергия за отопляване;

Q NC , kWh

– кол и че с т во т о г од и ш на
потребна енергия за охлаждане;

Qw

, kWh – годишното количество потребна енергия за гореща вода за битови нужди;

Qr

, kWh – годишното количество регенерирана енергия в сградата;
s – отопляваното/охлажданото пространство в сградата;
A, m 2 – общата площ на външните ограждащи конструкции и елементи на сградата;
A f, m 2 – общата площ на отоплявано/охлаждано пространство s в сградата, определена
по външни размери;
Vs , m 3 – обемът на отоплявано/охлаждано
пространство s в сградата, определен по
външни размери;
V, m 3 – обемът на отоплявано/охлаждано
пространство s в сградата, определен по
вътрешни размери;
DD, Kd са денградуси;
U,W/ m 2 K – коефициентът на топлопреминаване;
g – коефициентът на сумарна пропускливост на слънчева енергия;
θi,H , °C – температурата на възду ха в
отопляваното пространство s ;
θi,C , °C – температурата на възду ха в
охлажданото пространство s ;
θe , °C – средната месечна стойност на
температурата на окръжаващата външна среда;
t, h – продължителност та на месеца в
часове;
H ve ,W/K – коефициентът на пренос на
топлина с вентилационния въздух при температурна разлика 1К;
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H tr , W/K – коефициентът на пренос на
топлина през ограждащите елементи при
температурна разлика 1К;
Ψi , W/mK – линейният коефициент на
топлопреминаване по вътрешните размери;
Ψe , W/mK – линейният коефициент на
топлопреминаване по външните размери;
n , h −1 – кратността на въздухообмена;
fst – процент остъкляване.“
§ 18. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблица 1 означението „ θi “ се заменя
с „ θi,H “, а в т. 2 на забележките думите „годишното потребление на енергия“ се заменят
с „ годишният разход на енергия“.
2. В таблица 2 за всяка климатична зона в
ред първи, колона втора се добавя съответното
є наименование, както следва:
– за Климатична зона 1 наименованието
е Северно Черноморие;
– за Климатична зона 2 наименованието
е Добруджа;
– за Климатична зона 3 наименованието е
Северна България – поречие на река Дунав;
– за Климатична зона 4 наименованието е
Северна България – централна част;
– за Климатична зона 5 наименованието
е Южно Черноморие;
– за Климатична зона 6 наименованието е
Южна България – централна част;
– за Климатична зона 7 наименованието
е София и Подбалканската долина;
– за Климатична зона 8 наименованието
е Южна България;
– за Климатична зона 9 наименованието
е Югозападна България.
3. В таблица 2 за всяка климатична зона
след ред 7 се въвежда нов ред „Средна месечна относителна влажност, %“ и след него
втори нов ред със стойности, съответстващи
за месеците май, юни, юли, август и септември, както следва:
За Климатична зона 1 Северно Черноморие:
Средна месечна относителна влажност, %
78,0

74,0

70,0

70,0

73,0

За Климатична зона 2 Добруджа:
Средна месечна относителна влажност, %
78,0

75,0

69,0

70,0

74,0

За Климатична зона 3 Северна България –
поречие на река Дунав:
Средна месечна относителна влажност, %
70,0

67,5

65,0

65,5

70,0

За Климатична зона 4 Северна България –
централна част:
Средна месечна относителна влажност, %
69,3

69,6

64,7

63,1

67,7
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За Климатична зона 5 Южно Черноморие:
Средна месечна относителна влажност, %
75,7

72,3

69,3

69,7

73,3

За Климатична зона 6 Южна България –
централна част:
Средна месечна относителна влажност, %
69,3

66,3

60,7

60,0

65,7

За Климатична зона 7 София и Подбалканската долина:
Средна месечна относителна влажност, %
69,6

68,8

63,6

61,8

67,4

За Климатична зона 8 Южна България:
Средна месечна относителна влажност, %
72,0

69,0

62,0

59,5

66,5

За Климатична зона 9 Югозападна България:
Средна месечна относителна влажност, %
65,0

63,2

57,2

56,2

60,8

§ 19. Приложение № 3 към чл. 5 се изменя
така:
„Приложение № 3
към чл. 5
МЕТОДИК А
за изчисляване на показателите за разход на
енергия и на енергийните характеристики
на сгради
1. Основни положения
1.1. Методиката е разработена въз основа
на БДС EN ISO 13790 и на добрите европейски практики в областта на определяне на
годишен разход на енергия за отопляване,
вентилация, охлаждане и гореща вода.
1.2. Методиката дава количествена оценка
за влиянието на:
1.2.1. топлинните загуби и топлинните
притоци от топлопреминаване през ограждащите елементи;
1.2.2. топлинните загуби и топлинните
притоци от вентилация вследствие смяната
на въздуха в помещенията с външен въздух;
1.2.3. топлинните печалби от слънчевото
греене, получени в резултат както на дирек
тното слънцегреене през прозрачни елементи,
така и на поглъщането на лъчение от непрозрачни елементи;
1.2.4. топлинните загуби от излъчване към
небосвода;
1.2.5. топлинните печалби от вътрешни източници, от работата на електрически уреди,
изкуствено осветление, от топлопредаването
на хора;
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1.2.6. ефективността на техническите системи, осигуряващи параметрите на микроклимата.
2. Външни климатични условия
2.1. Показателите за разход на енергия се
определят при базови стойности на следните
климатични фактори:
2.1.1. средномесечна температура на вън
шния въздух;
2.1.2. средни часови температури на вън
шния въздух за периода на охлаждане;
2.1.3. средночасов интензитет на пълното
слънчево греене, определен на база 24 часа;
2.1.4. средномесечна относителна влажност
на външния въздух (за периода на охлаждане);
2.1.5. средночасова относителна влажност
на външния въздух (за периода на охлаждане).
2.2. Базовите стойности на климатичните
фактори са определени за девет климатични
зони на страната съгласно картата и таблици
1 и 2 на приложение № 2.
3. Потребна и първична енергия
3.1. Общи положения
Изчисляването на разхода на енергия се
основава на енергиен баланс на сградата като
интегрирана система за период от време един
месец. Такъв подход налага съвместяване на
нестационарни и стационарни компоненти
на енергийните потоци по целия тракт – от
енергообмена в отопляваното и/или охлажданото пространство през системата за пренос
и разпределение до генератора/преобразувателя на енергия. Това налага въвеждане на
някои специфични определения, с които да
се дефинират междинни граници на енергийния баланс.
При отсъствие на вътрешни източници/
консу матори на топлина необходимата в
границите на отопляваното или охлажданото пространство енергия за поддържане
на параметрите на микроклимата се нарича
„нетна енергия“.
В действителност при реалната експлоатация на сградата съществуват източници/
консуматори на топлина, които намаляват
или увеличават количеството нетна енергия.
Количеството енергия, което трябва да се внесе
или отведе от отопляваното или охлажданото
пространство за поддържане на параметрите
на микроклимата, представлява действително
потребната енергия.
Когато към тази енергия се добавят загубите за преобразуване, пренос и разпределение, които се реализират в техническите
системи на сградата, както и енергията за
т ранспор т и ране на топ лоноси тели те/ст удоносителите в тези системи (енергията за
помпи и вентилатори), се получава енергията,
която трябва да се достави до границите на
сградата. Това е брутната потребна енергия
за сградата.
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Брутната потребна енергия за сградата има
еквивалентна стойност на т.нар. „първична
енергия“. Това е количеството енергия, получено като сума от доставената енергия и
загубите от производството, преноса и разпределението до сградата, т.е. еквивалентното
количество енергия, която не е била обект на
процес на превръщане и/или преобразуване.
3.1.1. Изчислителният метод за определяне
на брутната потребна енергия в сгради се основава на квазистационарен топлинен баланс
на сградата, в който динамиката на топлообменните процеси се отчита с коефициенти
на оползотворяване на топлинните печалби
и топлинните загуби.
3.1.2. При разлика между вътрешните температури в различните отопляеми пространства
или различните охлаждани пространства на
сградата, по-малки от 4 К, сградата се разглежда като една топлинна зона със средна
обемна вътрешна температура.
За периода на отопляване средната температура в сградата се определя по формулата:

θi,H =

∑ Vθs i,s,H
s

∑V

(3.1),

s

s

където:

θi,s,H е температурата на въздуха в ото-

пляваното пространство s, °С;
Vs – обемът на отопляваното пространство
s, определен по външни размери, m 3.
За периода на охлаждане средната температура се определя по формулата:

θi,C =

∑ Vθs i,s,C
s

∑V
s

s

(3.2),

където:

θi,s,C е проектната температура на въздуха

в охлажданото пространство s, °С;
Vs – обемът на охлажданото пространство
s, определен по външни размери, m 3.
3.1.3. Топлинните печалби от вътрешни източници зависят от режима на експлоатация на
сградата и мощността на използваните уреди.
В топлинните печалби топлината, отделена
от хора, се отчита само с осезаемата съставяща.
3.1.4. Когато зоната съдържа пространства
с различен режим на използване, различни
вътрешни топлинни източници, продължителност на осветление и продължителност на
вентилация, се използват осреднени по площ
стойности на параметрите.
3.2. Годишна потребна енергия
Годишната потребна енергия (Q) в kWh
за отопляване, вентилация, гореща вода за
битови нужди и охлаждане се изчислява по
следното балансово уравнение:
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Q = QH + QV + QW + Q C + Q r,
(3.3),
където:
QH е годишната потребна енергия за отопляване, kWh;
QV – годишната потребна енергия за вентилация, kWh;
QW – годишната потребна енергия за гореща вода за битови нужди, kWh;
Q C – годишната потребна енергия за охлаждане, kWh;
Q r – годишното количество регенерирана
енергия в сградата, kWh.
3.3. Първична енергия
За определяне на първичната енергия се
използва коефициент е р, отчитащ загубите
при добив и/или производство и пренос на
енергийни ресурси и енергия. Първичната
енергия за сградата (Q p) в kWh се определя
по формулата:

Q p = ∑ Qi . e p,i

(3.4),

i

където:
Q p е количеството първична енергия, kWh;
Qi – количеството брутна потребна енергия
с i-тия енергоносител, kWh;
ep,i – коефициент, отчитащ загубите за добив/производство и пренос на i-тата съставяща
на брутната потребна енергия.
Стойностите на коефициента е р са дадени
в таблица 1.
Таблица 1
Вид енергиен ресурс/енергия
Промишлен газьол
Природен газ
Пропан-бутан
Черни каменни въг
лища
Кафяви каменни
въглища
Дърва за горене
Дървени брикети
Електроенергия

Коефициент ер
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,05
1,25
3,0

4. Метод за изчисляване на потребната
енергия
4.1. Потребна енергия за отопляване
За всяка зона на сградата потребната енергия за отопляване за всеки месец от отоплителния период се изчислява по уравнението:

Q H,nd = Q H,ht − ηH,gn .Q H,gn

при условие че
където:

Q H,nd ≥ 0 ,

(3.5),

Q H,nd е потребната енергия за отопляване

на зоната, kWh;

Q H,ht – пълните топлинни загуби на зоната за месеца, определени съгласно т. 4.4, kWh;

Q H,gn – топлинните печалби в зоната за
месеца, определени съгласно т. 4.5, kWh;
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ηH,gn – безразмерен фактор на оползот

воряване на топлинните печалби в зоната за
месеца, определен съгласно т. 11.1.
4.2. Потребна енергия за охлаждане
Когато в охлажданата зона няма влагообмен, потребната енергия за охлаждане за
всеки месец се изчислява по уравнението:

Q C,nd = Q C,gn − η C,ls.Q C,ht

при условие че
където:

(3.6),

QC,nd ≥ 0 ,

QC,nd е потребната енергия за охлаждане
на зоната, kWh;

QC,gn – са топлинните печалби в зоната

за месеца, kWh;

QC,ht – пълните топлинни загуби на зоната за месеца, kWh;

ηC,ls – безразмерен фактор на оползотворяване на топлинните загуби в зоната за
месеца, определен съгласно т. 11.2.
Особеностите на изчисляването на потребната енергия за охлаждане с отчитане
на влагообмена са дадени в т. 12.
4.3. Потребна енергия за загряване на вода
за битови нужди
При загряване на вода за битови нужди дефинираната в т. 3.1 потребна енергия
съвпада с нетната енергия и се определя по
уравнението:

Qw = (ρc )w Vw (θw − θo ) , kWh

(3.7),
където:
(ρc)w = 1,161 kWh/(m 3.K) е обемно изразеният топлинен капацитет на водата;
Vw – обемът на горещата вода за изчислителния период, m 3;

θw
θo

– температурата на горещата вода, °С;

– температурата на студената вода, °С.
4.4. Пълните топлинни загуби Q ht в kWh
за всяка зона и за всеки месец се определят
като сума:
Qht=Q tr + Q ve,
(3.8),
където:
Q tr са топлинните загуби на зоната от
топлопреминаване за месеца, kWh;
Q ve – топлинните загуби на зоната от вентилация за месеца, kWh.
4.4.1. Топлинните загуби Q tr в kWh от топлопреминаване се изчисляват за всяка зона
и за всеки месец по формулата:
а) за периода на отопляване:

Qtr =

{(

)

б) за периода на охлаждане:

Qtr =

}

1
H tr + Φ g . (θi,H − θe ) t (3.9);
1000

{(

}

1
Htr + Φg . (θi,C − θe ) t
1000

където:

)

(3.10),
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Q tr са топлинните загуби от топлопреминаване, kWh;
Htr	  – коефициентът на пренос на топлина през ограждащите зоната елементи при
температурна разлика 1К,W/K; определя се
съгласно т. 5;

Φg – топлинният поток през земята при
температурна разлика 1К, причинен от топлинната инертност на земята, W/K;
θi,H ;θi,C – съот вет но температ у ри те в
зоната при зимен и летен режим, °С;
θe – средната месечна стойност на температурата на окръжаващата зоната среда, °С;
t – продължителността на месеца в часове.
4.4.2. Топлинните загуби Q ve в kWh от
вентилация се изчисляват за всяка зона и за
всеки месец по формулата:
в) за периода на отопляване:

Qve =

1
H . (θ − θ e ) t
1000 ve i,H

{

}

(3.11);

г) за периода на охлаждане:

Qve =

1
H . (θ − θ ) t
1000 ve i,C e

{

}

(3.12),

където:
Q ve e количеството топлина, пренесено с
вентилационния въздух, kWh;
Hve е коефициент на пренос на топлина
с вентилационния въздух при температурна
разлика 1К, W / K ; определя се съгласно т. 8;

θi,H ;θi,C са съответно температурите в
зоната при зимен и летен режим, °С;
θe - средната месечна стойност на температурата на външния въздух, °С;
t - продължителността на месеца в часове.
В някои периоди от време топлинните
загуби от вентилация може да се получат с
отрицателен знак. Това означава „внасяне на
топлина в зоната“.
4.5. Топлинните печалби Q gn в kWh за
всяка зона и за всеки месец се изчисляват
по формулата:
Q gn = Q int + Q sol ,
(3.13),
където:
Q int е сумарното количество топлина, отделено от вътрешните топлинни източници в
зоната за дадения месец, определена съгласно
т. 9, kWh;
Q sol – сумата от притоците на топлина в
зоната от слънцето за дадения месец, определена съгласно т. 10, kWh.
5. Коефициент на пренос на топлина чрез
топлопреминаване
Коефициентът на пренос на топлина чрез
топлопреминаване H tr се определя по формулата:
Htr = H D + H g + H U + H A
(3.14),
където:

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

H D e коефициент на пренос на топлина
чрез топлопреминаване през ограждащите
елементи, граничещи с външния въздух, W/K;
Hg – коефициент на пренос на топлина чрез
топлопреминаване през земята в стационарен
режим, W/K;
H U – коефициент на пренос на топлина чрез
топлопреминаване през елементи, граничещи
с неотопляеми или неохлаждани зони, W/K;
H A – коефициент на пренос на топлина чрез
топлопреминаване през елементи, граничещи
с прилепени сгради, W/K.
5.1. Коефициент на пренос на топлина чрез
топлопреминаване през ограждащи конструкции и елементи, граничещи с външен въздух
Коефициентът на пренос на топлина чрез
топлопреминаване през ограждащите конструкции и елементи, граничещи с външния
въздух, H D се определя по формулата:

H D = ∑ ( UiAi ) + ∑ (lk Ψk ) + ∑ χ j
i

k

j

(3.15),

където:
i е номерът на елемента, k – номерът на
линейния топлинен мост, j – номерът на точ
ковия топлинен мост;
U i е коефициент на топлопреминаване на
i-тия ограждащ елемент, граничещ с външен
въздух, W/m 2 K;
A i – площта на i-тия ограждащ елемент, m 2;
l K – дължината на k-тия линеен топлинен
мост, m;
Ψk – линейният коефициент на топло
преминаване на k-тия линеен топлинен мост,
W/mK;

χ j – коефициентът на пренос на топлина
през j-тия точков топлинен мост, W/K.
5.2. Коефициент на пренос на топлина чрез
топлопреминаване през земята
Топлинните загуби от топлопреминаване
през ограждащи конструкции и елементи,
граничещи със земята – подови плочи, стени
и подове на подземен етаж, се изчисляват
по метод, описан подробно в БДС EN ISO
13370:2008. Те се определят с две компоненти:
• стационарна, отразяваща постоянен топлинен поток през повърхността на елемента
и постоянен топлинен поток през перифе
рията му,
• нестационарна, отразяваща променлив
по големина топлинен поток през земята,
причинен от топлинната инертност на земята.
Стационарната част на коефициента на
пренос на топлина през ограждащи елементи, граничещи със земя, се изчислява по
формулата:

(

H g = ( U.A ) + P.Ψg

)

(3.16),

където:
Р е периметърът на елемента, граничещ
със земята, m;
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Ψg – линейният коефициент на топлопреминаване за периферията на елемента, W/mK.
Изчисленията започват с определяне на
стойността на характерния размер (пространствена характеристика) на пода B' по
формулата:

B' =

A
0,5.P

(3.17).

Изчислява се и еквивалентната дебелина
на пода dt по формулата:
dt = w + l (R si + R f + R se)
(3.18),
където:
А е площта на земната основа, m 2;
Р – периметърът на земната основа, m;
w – дебелината на надземната част на
вертикалната стена над нивото на терена, m;
l – коефициентът на топлопроводност на
земята, W/(m.K); ако няма други данни, се
приемат следните стойности за земята: l =
2 W/(m.K); rс = 2.10 6 J/(m 2 .K);
R si – съпротивлението на топлопредаване
на вътрешната повърхност; R si = 0,17 m 2 .K/W;
R f – термичното съпротивление на подовата плоча, m 2 .K/W;
R se – съпротивлението на топлопредаване
на външната повърхност; R sе = 0,04 m 2 .K/W.
В случаите на подземен етаж B' се определя по площта и периферията на пода му.
Топлинните загуби през стените на сутерена
се изчисляват отделно от пода.
По-долу е показан редът за изчисляване
на коефициента на топлопреминаване U при
четири характерни вида ограждащи конструкции и елементи, граничещи със земя:
а) под върху земя (подова плоча върху
земята, без подземен етаж) без топлинна
изолация по периферията;
б) под върху земя (подова плоча върху земята, без подземен етаж) с топлинна изолация
по периферията;
в) при отопляем подземен етаж;
г) при неотопляем подземен етаж.
5.2.1. Коефициент на топлопреминаване
през подова плоча върху земя (без подземен
етаж) без топлинна изолация по периферията
Коефициентът на топлопреминаване U на
подовата плоча се изчислява при следните
условия:
а) при dt < B' коефициентът на топлопреминаване U се определя по формулата:

 πB' 
U= '
ln 
+ 1

πB + d t  d t

2λ

(3.19);

формула (3.19) се използва в случаите, когато подовата плоча не е топлинно изолирана
или е слабо изолирана;
б) ако dt ≥ B' (добре изолирана подова
плоча), то
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(3.20).

 2D

λ   2D 
+ 1 − ln 
+ 1  (3.25),
Ψg,e = − ln 
π   d t

 d t + d′  

5.2.2. Коефициент на топлопреминаване
през подова плоча върху земя (без подземен
етаж) с топлинна изолация по периферията
Подовата плоча върху земя може да има
топлинна изолация, положена като хоризонтални или вертикални ленти по периферията,
както схематично е показано на фиг. 1 и 2.

където D е дълбочината на топлинната изолация под нивото на земята, m.
5.2.3. Коефициент на топлопреминаване
при отопляем подземен етаж
Коефициентът на топлопреминаване U през
подземен етаж се определя по формулата:
1
1
=
(3.26),
U Ug + U x

U=

U =

Фиг. 1

Фиг. 2

В тези случаи коефициентът на пренос на
топлина включва допълнителна добавка за
отчитане на ефекта от изолацията:

(

H g = ( U.A ) + P. Ψg + Ψg,e

)

(3.21),

където Ψg,e е коефициентът на линейно топлопреминаване, отчитащ наличие на топлинна
изолация по периферията, W/mK; има отрицателна стойност; влиянието на този коефициент
може да се отчете директно в коефициента на
топлопреминаване U по формулата:

U = Uo +

2Ψg,e
B'

(3.22).

В тази формула с Uo е означена стойността
на коефициента на топлопреминаване, определена по т. 5.2.1.
При хоризонтално положена изолация,
както е показано на фиг. 1, стойността на
коефициента

Ψg,e се изчислява по формулата:

 D

λ D 
+ 1 
Ψg,e = − ln  + 1 − ln 
′
π   d t

 dt + d
 

(3.23),

където:
D е широчината на топлоизолационната
ивица, m;
d′ – дебелината на топлоизолационната
ивица, определена по формулата:

d′ = R n λ − dn , m ,

(3.24)
R n – съпротивлението на топлопроводност
на топлоизолационната ивица, m 2 K/W;
d n – дебелината на топлоизолационната
ивица, m.
При вертикално положена изолация, както
е показано на фиг. 2, стойността на коефициента Ψg,e се изчислява по формулата:

1

където: g R g е коефициентът на топлопреминаване през пода на подземния етаж;
R g – термичното съпротивление на пода
на подземния етаж, m 2 K/W;
Ux е еквивалентен коефициент на топлообмен между сутерена и околния въздух чрез
топлопреминаване през стените на подземния
етаж над земята и вентилиране на сутерена.
5.2.3.1. Коефициентът на топлопреминаване
Ug през пода на подземния етаж се определя
чрез еквивалентната дебелина d g:
d g = w + l (R si + R g + R se)
(3.27)
по формулата:

Ug =

 πB' 
ln
+ 1


πB' + d g  d g

2λ

(3.28).

Ако подът на подземния етаж е на дълбочина z, по-голяма от 0,5 m под нивото на
земята, е необходимо да се отчете и топлопреминаването през стените, които са в
контакт със земята. Една възможност за това
е коефициентът на топлопреминаване Ug да
се изчисли като сума от две съставящи по
формулата:

U g = U bf +

zPU bw
A

(3.29),

където:
U bf e коефициентът на топлопреминаване
през пода на подземния етаж в контакт със
земята, W/m 2 K;
U bv – коефициентът на топлопреминаване
през стените на подземния етаж в контакт
със земята, W/m 2 K;
A – площта на пода на подземния етаж, m 2 .
5.2.3.2. Коефициентът на топлопреминаване
U bf през пода на подземния етаж се изчислява
при следните условия:
'

а) при (d t + 0,5 z) < B (неизолиран или слабо изолиран под), където z е височината на
стената от пода до повърхността на терена,
коефициентът U bf се определя по формулата:

U bf =

 π B'

+ 1 (3.30);
ln 
'
π B + d t + 0,5z  d t + 0,5 z 
2l

'

б) при (d t + 0,5 z) ≥ B (добре изолиран под)
коефициентът U bf се определя по формулата:
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l
′
0, 457 B + d t + 0,5z

(3.31).
5.2.3.3. Коефициентът на топлопреминаване U bw през стените на подземния етаж се
изчислява в следната последователност:
d w = λ (R si + Rw +R se)
(3.32),
където:
R si = 0,13 m 2 .K/W (за вертикални ограждащи елементи);
R se = 0,04 m 2 .K/W;
Rw – съпротивлението на топлопроводност
на стените на подземния етаж, m 2 .K/W:
а) при d w ≥ dt коефициентът U bw се определя по формулата:

U bw =


2λ  0,5 d t   z
+ 1
1 +
 ln 
πz  d t + z   d w


U bw =


2λ  0,5 d w   z
+ 1
1 +
 ln 
πz  d w + z   d w


(3.33);
б) при d w < dt коефициентът U bw се определя по формулата:
(3.34).

5.2.3.4. Ако е необходимо да се определи
общ ефективен коефициент на топлопреминаване през всички ограждащи елементи на
подземния етаж в контакт със земята, може
да се използва следната формулата:

U' =

( A.U bf ) + ( z.P.U bw )
A + ( z.P )

(3.35).

Стационарната част на коефициента на
пренос на топлина през ограждащите елементи
на подземния етаж в контакт със земята е:

(

H g = (A.U bf ) + ( z.P.U bw ) + P.Ψg

)

(3.36).
5.2.3.5. Еквивалентният коефициент на топлообмен Ux между подземния етаж и околния
въздух през стените над нивото на терена се
изчислява по формулата:

Ux = 2

hU w

+ 1450

ε.ν.f w

(3.37),
B
B'
където:
h е височината на стените над нивото на
терена (стените, които са в контакт с вън
шния въздух), m;
Uw – коефициентът на топлопреминаване
през стените над нивото на терена, W/m 2 K;
ε – площта на вентилационните отвори
на подземния етаж за единица дължина от
периметъра, m 2/m;
ν – средната скорост на вятъра на височина 10 m, m/s;
f W – фактор на защита от вятъра; стойности
за фактора са дадени в таблица 2.
Таблица 2
Разположение
на сградата
Защитено

'

Местоположение

Център на населено
място
Средно открито Жилищен квартал
Открито
Извън населено място

Стойност на
фактора fw
0,02
0,05
0,10
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5.2.4. Коефициент на топлопреминаване
при неотопляем подземен етаж
Действителният коефициент на топлопреминаване U се определя по формулата:
1
1
A
=
+
, m2K / W
U U f ( AU bf ) + ( z ' PU bw ) + ( hPU w ) + ( 0,33nV )

(3.38),
където:
A е площта на пода на подземния етаж, m 2;
z' – височината на стените в контакт със
земята на съответния неотопляем подземен
етаж, m;
P – периметърът на подземния етаж, m;
(z.P) – площта на стените в контакт със
земята на неотопляемия подземен етаж, m 2;
(h.P) – площта на ограждащите конструкции и елементи на неотопляемия подземен
етаж, които граничат с външен въздух;
Uf – коефициентът на топлопреминаване
през пода на отопляваното помещение, W/
m 2 K, при съпротивления на топлопредаване
R si = R se = 0,17 m 2 K/W;
Uw – коефициентът на топлопреминаване
през ограждащите конструкции и елементи на
неотопляемия подземен етаж, които граничат
с външен въздух W/m 2 K;
h – височината на стените на подземния
етаж, които граничат с външния въздух, m
(от долната повърхност на подовата плоча на
отопляваното помещение до нивото на земята);
n – кратността на въздухообмена в подземния етаж; ако няма други данни, се приема
n = 0,3 h-1;
V – нетният обем на въздуха в подземния
етаж, m 3;
U bf – коефициентът на топлопреминаване
през пода на подземния етаж, W/m 2 K;
U bw – коефициентът на топлопреминаване
през стените на подземния етаж, граничещи
със земята, W/m 2 K.
В случай на частично отопляван подземен
етаж се изпълнява следната процедура:
а) извършват се съответни изчисления за
изцяло отопляван подземен етаж;
б) извършват се съответни изчисления за
изцяло неотопляван подземен етаж;
в) сумират се стойностите на топлинните
загуби съответно пропорционално на площите на контактуващи със земята части на
отопляваните и неотопляваните части на
подземния етаж.
5.2.5. Коефициентът на пренос на топлина
към неотопляеми или от неохлаждани помещения/зони H U се определя по формулата:



H U = b  ∑ ( U i A i ) + ∑ ( l k Ψk ) + ∑ χ j  (3.39)
k
j
 i

при

b=

H ue
,
Hiu + H ue

(3.40),

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

където:
Hue е коефициент на пренос на топлина
чрез топлопреминаване и вентилаци я от
неотопляваното/неохлажданото помещение
към външния въздух, W/K;
H iu – коефициент на пренос на топлина
чрез топлопреминаване и вентилаци я от
отопляваното към неотопляваното помещение или от неохлажданото към охлажданото
помещение, W/K.
5.2.6. Коефициентът на пренос на топлина
към прилепени сгради H A се определя по
формулата:

H A = bHia
при

b=

(3.41)

θi − θ a
,
θi − θ e

(3.42),
където:
H ia е коефициент на пренос на топлина
чрез топлопреминаване и вентилация между разглежданото помещение и прилепената
сграда, W/K;

θi

е температурата в разглежданото помещение/зона, °С;
°С;

θa

– температурата в прилепената сграда,

θe – средната месечна температура на
външния въздух, °С.
6. Топлинен поток през земята, причинен
от топлинната є инертност

Топлинният поток Φ g през земята, причинен от топлинната є инертност, се изчислява
за всеки месец по формулата:
Φg =

1

 m−τ+α
 m − τ − β 
−H θˆ cos 2π
 + Hpe θˆ e cos  2π

12 
12  ,
(θi − θe )  pi i 


W/К
(3.43),
където
H pi се нарича „вътрешен коефициент на
периодичен пренос на топлина“, W/K;

H pe се нарича „външен коефициент на
периодичен пренос на топлина“, W/K;

θi

– средномесечната т ем перат у ра на
вътрешния въздух, °С;

θ̂i – амплит удата на средномесечната
температура на вътрешния въздух, °С;
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α – времето на фазово изпреварване на
цикъла на топлинния поток по отношение
на цикъла на температурата на вътрешния
въздух в месеци; определя се по формулата:

α = 1,5 −

 d 
12
arctan  t 
2π
 dt + δ 

β – коефициентът на фазово закъснение на
цикъла на топлинния поток по отношение на
цикъла на температурата на външния въздух
в месеци; определя се по формулата:

 δ 
β = 1,5 − 0, 42 ln 
,
 dt +1 

δ=

3,15.107 l
πρс

(3.46),

където:
3,15.10 7 е броят на секундите в годината;
l – коефициентът на топлопроводност на
земята;
rс – топлинният капацитет на земята.
При коефициент на топлопроводност на
земята l = 2 W/m.K и топлинен капацитет
на земята rс = 2.10 6 J/(m 2 .K) се получава d
= 3,2 m.
В таблица 3 са дадени типични стойности
за коефициентите α и β.
Таблица 3
α
Вид на пода
Под върху земя без изолация
0
Под върху земя с хоризонтална изолация по
0
периферията
Под върху земя с вертикална изолация по пе0
риферията
Подземен етаж (отопляем и неотопляем)
0

β
1
1
2
1

Формулите, по които се изчисляват стой-

ностите на H pi и H pe за някои характерни
случаи, са дадени по-долу.
6.1. При под върху земя без топлинна изо
лация или с цялостна изолация:

λ
dt

2

Hpi = A

θ̂e – амплит удата на средномесечната

 δ

Hpe = 0, 37 P λ ln  + 1 ,
 dt 

температура на външния въздух, °С;
m – номерът на месеца (за януари m = 1);
t – номерът на месеца с най-ниска външна
температура (t=1);

(3.45),

където:
dt е приведената дебелина на пода, m;
δ – дълбочината на проникване, m, която
се определя по формулата:

θe

– средномесечната температ у ра на
външния въздух, °С;

(3.44);

(1+ δ/ dt )2 + 1 ,

(3.47),

(3.48).

6.2. При под върху земя с изолация по
периферията
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Hpi = A
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λ
dt

2
2
(1+ δ / dt ) + 1 , но се игнорира

ефектът от изолацията, отчитан с Ψg,e във
формула (3.21).
При хоризонтална топлоизолационна ивица:

 δ

 δ 
Hpe = 0, 37 Pλ (1 − e− D/ δ )ln 
+1 + e −D /δ ln  +1  (3.49).
′
+
d
d
 t

 d t  


където D е широчината на хоризонталната
ивица топлинна изолация, m.
При вертикална топлоизолационна ивица:

 δ

 δ

H pe = 0, 37Pλ (1 − e−2 D /δ ) ln 
+1  + e−2 D /δ ln  +1 
 d t + d′ 
 dt



(3.50)

,

където D е дълбочината на вертикалната
ивица топлинна изолация, m.
6.3. При подземен отопляем етаж
Hpi = A

λ
dt

2

(1 + δ / d t )2 +1

За под:

H pe = 0, 37 P λ e

−z

δ

+ zP

λ
dw

2

(3.51)

(1 + δ /d w )2 +1

 δ

ln  + 1 ,
 dt 

(3.52)

За под и стени:

z
 
− 
 δ
 −z δ

+ 1 + e δ ln  + 1  , (3.53)
H pe = 0, 37 Pλ 2  1 − e δ  ln 
d
d
 
w
t
 


 

6.4. При подземен неотопляем етаж



 1

1
H pi = 
+

λ
 AU f ( A + zP ) + hPU W + 0,33nV 
δ


0,37Pλ (2 − e
H pe = AU f

−

( A + zP )

z
δ

δ

) ln  +1  + hPU W + 0,33nV
 dt


λ
+ hPU W + 0,33nV + AU f
δ

−1

(3.54)

(3.55)

7. Коефициент на топлопреминаване през
покривни пространства
7.1. Определяне на коефициента на топло
преминаване на покрив, граничещ с външeн
въздух
В този случай покривната конструкция се
разглежда като хоризонтална многослойна
стена, при която топлинният поток е от долу
на горе и R si=0,10 m 2 K/W, а R se=0,04 m 2 K/W.
7.2. Определяне на коефициента на топло
преминаване при конструкция с подпокривно
пространство
В случаите, когато покривната конструкция
включва неотоплявано подпокривно пространство, въздухът се приема като допълнителен
слой със съпротивление на топлопроводност в
зависимост от височината на неотопляваното
подпокривно пространство.
7.2.1. При височина на подпокривното
пространство до 0,30 m
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Преносът на топлина през въздушния слой
е само чрез топлопроводност. Стойността на
термичното съпротивление на въздуха може
да бъде отчетена от таблица 4 в зависимост
от това дали температурата на въздуха в
подпокривното пространство е положителна
или отрицателна.
7.2.2. При височина на подпокривното
пространство, по-голяма от 0,30 m
При този тип покривни конструкции топлообменът се определя от разположението на
топлата и студената повърхност, разстоянието
между тях и температурите им. Свободно
движение на въздуха, заключен между двете
плочи, се наблюдава само когато температурата на долната плоча е по-висока от тази на
горната плоча. Една възможност за пресмятане
на топлообмена в такива случаи е сложният
процес на пренос на топлина през въздуха
между двете плочи да се третира като кондуктивен топлообмен през слой със същата
дебелина, но с еквивалентен коефициент на
топлопроводност λекв.
Таблица 4
Съпротивление на топлопроводност на затворен
въздушен слой Rвс, m2K/W при топлопреминаване
от долу на горе
Дебелина на
въздушния
слой, m
0,01
0,02
0,03
0,05
0,10
0,15
0,20 – 0,30

Температура на въздуха, °C
положителна
отрицателна
0,13
0,14
0,14
0,14
0,15
0,16
0,16

0,15
0,16
0,16
0,17
0,18
0,18
0,19

7.2.2.1. Определяне на дебелината на въздушния слой в неотопляваното подпокривно
пространство
Поради разнообразието на покривните
конструкции се работи с приведена височина на въздушния слой, която представлява
височината на подпокривно пространство с
еквивалентно правоъгълно сечение.

δвс =

V'
,
A'

(3.56)

където:
δвс е височината на въздушния слой, m;

V ' – обемът на подпокривното пространство по вътрешни размери, m 3;
A ' – площта на подовата плоча на подпокривното пространство по вътрешни размери, m 2 .
Действителният коефициент на топлопреминаване Ur се определя по формулата:

С Т Р.

Ur =

64

ДЪРЖАВЕН

1

A1
1
+
U1 A 2 U 2 + A w U w + 0,33nV

, W / m2K

(3.57),
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Еквивалентният коефициент на топлопроводност на въздушния слой в неотопляваното
подпокривно пространство λекв. се определя
като λекв. = λ.εк . Корекционният коефициент
εk е функция на произведението Gr.Pr, т.е.

ε k = f ( Gr.Pr )

.
Стойностите на Gr.Pr се пресмятат в зависимост от дебелината на въздушния слой δвс.
За стойности на произведението

Gr.Pr < 103 ε = 1.
k
3
6
В интервала 10 < Gr.Pr < 10 се използва

уравнението:

ε k = 0,105 ( Gr.Pr )

където:
A 1 е площта на таванската плоча на последния отопляем етаж, m 2;
U1 – коефициентът на топлопреминаване
на таванската плоча на последния отопляем
етаж, W/m 2 K;
A 2 – площта на покривната плоча от покривната конструкция, m 2;
U2 – коефициентът на топлопреминаване
на покривната плоча, W/m 2 K;
Aw – площта на вертикалните ограждащи
елементи, m 2;
Uw – коефициентът на топлопреминаване
на вертикалните ограждащи елементи на
подпокривното пространство, W/m 2 K;
n – кратността на въздухообмена в подпокривното пространство; при уплътнени
покриви се приема n = 0,1 h-1, а при неуплътнени n = 0,3 h-1;
V – обемът на въздуха в подпокривното
пространство, m 3.
Коефициентите на топлопреминаване U1, U2
и Uw се определят по следните формули:
1
1
, W / m2K
=
 n δj 
 n δj 
,
R si1 +  ∑  +R se1 0,1 +  ∑  +R se1
 j=1 λ j 
 j=1 λ j 




1
1
U2 =
, W / m2K
=
 n δj 
 n δj 
,
R si2 +  ∑  +R se2 R si2 +  ∑  +0, 04
 j=1 λ j 
 j=1 λ j 





U1 =

Uw =

1
1
, W / m2K
=
 n δj 
 n δj 
,
R siw +  ∑  +R sew 0,13 +  ∑  +0,04
 j=1 λ j 
 j=1 λ j 





(3.58)

(3.59)

(3.60)

Съпротивленията на топлопредаване R se1
и R si2 се определят по формулата:

R se1 = R si2 =

δвс
, m2K / W
2λ екв

(3.61).

7.2.2.2. Определяне на еквивалентния коефициент на топлопроводност на въздушния
слой

0,3

(3.62),

а при 10 6 <Gr.Pr<1010 – уравнението:
εк = 0,4(Gr.Pr) 0,25
(3.63).
Стойността на критерия на Грасхоф се
пресмята по формулата:

Gr =

gβδ3вс ( θse1 − θsi2 )
ν2

(3.64),

където:
g е земното ускорение, m/s2;

β=

1
, K −1
θ u + 273,15
е коефициент на обемно

разширение;
δвс – височината на въздушния слой, m;
(θse1 – θsi2) – разликата между повърхностните температури на двете плочи, °C;
ν – кинематичен вискозитет на въздуха, m 2/s.
7.2.3. Температура на въздуха в подпокривното пространство
Температурата на въздуха в подпокривното
пространство се определя по формулата:
θ U A + θ U A + θ U A + θ e 0,33nV o
θu = i 1 1 e 2 2 e w w
, C (3.65),
U1A1 + U 2 A 2 + U w A w + 0,33nV

където:
θi е средната обемна температура на сградата, °C;
θu – температурата на въздуха в подпокривното пространство, °C;
θe – външната температура с най-голяма
продължителност за отоплителния период, °C.
Коефициентите на топлопреминаване U1
и U2 се изчисляват, както следва:
а) при определяне на θse1 и θsi2 – със съпротивления на топлопредаване R se1=0,10 m 2K/W
и R si2 = 0,17 m 2 K/W;
б) при определяне на действителните им
стойности – с получените съпротивления на
топлопредаване R se1 и R si2 от формула (3.61).
7.2.4. Температури на повърхностите
Температурите на повърхностите, граничещи с въздушния слой в подпокривното
пространство, се определят по формулите:
θse1 = θ u + R se1U1 ( θi − θ u ) = θ u + 0,1U1 ( θi − θ u ) ,o C

(3.66),
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θsi2 = θ u − R si2 U 2 ( θ u − θ e ) = θ u − 0,1U 2 ( θ u − θ e ) ,o C (3.67).

8. Определяне на коефициента на пренос
на явна топлина с вентилационен въздух
Коефициентът на пренос на топлина с вентилационен въздух отразява топлинния поток,
който се внася или изнася от сградата с въздух
от инфилтрация, естествена или механична
вентилация, при температурна разлика 1K.
Изчислява се за всеки месец по формулата:

H ve = (ρc )a ∑ b ve,k qve,k
k

,

W/K

(3.68),

където:
(ρс)а=0,34 Wh/(m 3.K) е специфичният обемен топлинен капацитет на въздуха;
q ve,k – средномесечният часов дебит на
въздуха през елемента k, m 3/h;
bve,k – безразмерен температурен фактор
за дебита през елемента k и има стойност,
различна от 1, когато температурата на постъпващия въздух е различна от температурата
на външния въздух.

b ve,k =

θi − θ k,sup
θi − θ e

,

(3.69),

където:

θi

е температурата в разглежданото помещение/зона, °С;

θ k,sup – температурата на постъпващия

въздух, °С;

θe – средната месечна температура на
външния въздух, °С.
8.1. Определяне на дебита на въздуха при
инфилтрация и естествена вентилация
Средночасовият дебит на въздуха от инфилтрация в отоплявано/охлаждано пространство
се определя чрез кратността на въздухообмена
по формулата:

q ve = nV
(3.70),
където:
n е средночасовата кратност на въздухо
обмена за пространството, h-1;
V – нетният обем на отопляваното/охлажданото пространство, m 3.
8.2. Определяне на дебита на въздуха при
механична вентилация
Дебитът на въздуха q ve в m 3/h се определя
като сума от средния часов дебит на подавания от вентилаторите на системата въздух q ve,f
и дебита на допълнителния въздушен поток
q ve,x в отворите за външен въздух, дължащ се
на вятъра:
q ve = q ve,f + q ve,x

Дебитът

(3.71).

q ve,x се изчислява по формулата:
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V. n 50 .e

q ve,x =
1+

f  q ve,f − q ve,e 


e  V.n 50 

2

m 3/h (3.72),

където:
n 50 е средночасовата кратност на въздухо
обмена за пространството при разлика между
наляганията вън и вътре 50 Ра с отчитане
на съпротивлението на входящия отвор, h-1;

q ve,e – дебитът на засмуквания от прос-

транството въздух, m 3/h.
Коефициентите за защитеност от вятър e
и f се отчитат от таблица 5.
Таблица 5
Разположение
на сградата

Коефициент за защитеност от
вятър е
при повече от при една фасаедна фасада, да, изложена на
изложена на
вятъра
вятъра

Описание

Сгради на
открито,
сгради с
Открито високо застрояване
в населени
места

0,10

0,03

Сгради, обПолуот- кръжени от
крито други сгради
или дървета

0,07

0,02

Сгради със
средно заЗащите- строяване
но
в населени
места, сгради в гора

0,04

0,01

15

20

Коефициент f

За всички
случаи

Нивото на въздухоплътност на сградата е
в съответствие със стойностите за кратността
на въздухообмена n 50 при разлика в налягането
50 Ра, както е показано в таблица 6.
Таблица 6
Ниво на
въздухоплътност
на сградата
Висока
Средна
Малка

Многофамилни
сгради при n50, h-1

Едно-/дву
фамилна
сграда при
n50, h-1

до 2,0
от 2,0 до 5,0
над 5,0

до 4,0
от 4,0 до 10,0
над 10,0

9. Топлинни печалби (явна топлина) от
вътрешни топлинни източници
Топлинните печалби зависят от вътрешните
топлинни източници, от вида на сградата, от
нейното предназначение (жилищна, нежилищна), както и от техническото обзавеждане, броя
на обитателите и мощността на наличните
съоръжения.

С Т Р.
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Топлинните печалби/загуби от вътрешните топлинни източници в топлинна зона от
сградата включват:
a) метаболичната топлина от обитателите;
б) топлината, отделена от уреди;
в) топлината от осветителните тела;
г) отделената или погълнатата топлина от
водопроводната система и канализацията в
сградата;
д) отделената или погълнатата топлина от
елементите на системите за отопляване, вентилация и охлаждане, различни от крайните
топлообменни съоръжения на тези системи за
целенасочен топлообмен с вътрешната среда;
е) отделената или погълната топлина от
процеси и продукти;
ж) всички компоненти на регенерирана
топлина, които не са отчетени за намаляване
на топлинните загуби.
Общите топлинни печалби от вътрешни
източници за всяка зона и за всеки месец се
изчисляват по уравнението:
Qint =



1 
1 
∑Φ
t +
 ∑ (1 − b tr,l ) Φint,u,l  t ,kWh
1000  k int,k  1000  l


(3.73),

където:
b tr,l e редуциращият фактор за съседна
неотоплявана/неохлаждана зона с вътрешен
топлинен източник l, определен в БДС EN
13789;

Φint,k – средната по време стойност на топлинния поток от вътрешния източник k, W;

Φint,u,l – средната по време стойност на
топлинния поток от вътрешния източник l в
съседната неотоплявана/неохлаждана зона, W;
t – продължителността на месеца в часове.
В случаите, когато неотопляваната/неохлажданата зона е съседна на няколко други,
топлинният поток Φint,u,l се разделя между
тях пропорционално на отопляваните/охлажданите площи на тези зони.
10. Топлинни печалби от слънчево греене
10.1. Общи топлинни печалби от слънчево
греене
Топлинните печалби от слънчево греене
зависят от интензитета на слънчевото облъчване, ориентацията на облъчваната повърхност,
постоянните или подвижните засенчващи
устройства, както и от топлинните и оптическите свойства на облъчваната повърхност.
Общите топлинни печалби от слънчево
греене за всяка топлинна зона и за всеки
месец се изчисляват по уравнението:
Qsol =



1 
1 
∑Φ
t +
 ∑ (1 − b tr,l )Φsol,u,l  t ,kWh
1000  k sol,k  1000  l


(3.74),

където:
b tr,l e редуциращият фактор за съседна
неотоплявана/неохлаждана зона с топлинен
поток от слънчево облъчване през елемента
l, определен в БДС EN 13789;
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Φsol,k – средната по време стойност на
топлинния поток от слънчево облъчване през
елемента k, W;

Φsol,u,l – средната по време стойност на
топлинния поток от слънчево облъчване на
елемента l в съседната неотоплявана/неохлаждана зона, W;
t – продължителността на месеца в часове.
В случаите, когато неотопляваната/неохлажданата зона е съседна на няколко други,
топлинният поток Φsol,u,l се разделя между
тях пропорционално на отопляваните/охлажданите площи на тези зони.
10.2. Компоненти на топлинните печалби
от слънчево греене
10.2.1. Топлинният поток Фsol,k от слънчево
греене през сградния ограждащ елемент k се
изчислява по уравнението:
Ф sol,k = Fsh,ob,k A sol,k I sol,k − Fr,kΦ r,k , W (3.75),
където:

Fsh,ob,k e факторът на засенчване на приемащата слънчева енергия повърхност от външни причини; определя се по таблица 10.2.5.1;
Asol,k – ефективната площ на приемащата
слънчева енергия повърхност, m 2;
Isol,k – средноденонощни я т ин тензи тет
на слънчевото г реене върх у приемащата
повърхност, W/m 2; отчита се от табл. 2 на
приложение № 2;
Fr,k – ъгловият коефициент между елемента k и небосвода; има стойности, както следва:
Fr=1 за незасенчена хоризонтална повърхност,
Fr =0,5 за незасенчена вертикална повърхност;
Φ r,k – топлинният поток в резултат на
излъчването от елемента k към небосвода, W.
10.2.2. Ефек т ивна п лощ на п розрачни
ограждащи елементи
Ефективната приемаща повърхност на
прозрачен ограждащ елемент (напр. прозорец)
А sol се определя по формулата:

Asol = Fsh,glg gl (1 − FF ) A w,p ,

където:

m2

(3.76),

Fsh,gl е фактор на засенчването (от подвижни засенчващи устройства);
g gl – общата пропускателна способност
за прозрачната част на елемента;
F F – факторът на рамката на елемента k
(частта, която заема рамката);
A w,p – пълната площ на елемента k, m 2 .
Когато слънчевите лъчи не падат перпендикулярно на повърхността, стойността на
g gl се определя по формулата:
g gl = F w g gl,n
(3.77),
където:
F w е коригиращият фактор за неперпендикулярност на лъчението; F w=0,90;
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g g l ,n – действителният коефициент на

сумарна пропускливост на слънчева енергия
при перпендикулярно лъчение; стойности на
този коефициент са дадени в таблица 7.
Таблица 7
Коефициент на сумарна
Видове прозрачни ограждапропускливост на слънчещи елементи
ва енергия ggl,n
Еднослойно остъкление
Двойно остъкление
Стъклопакет, двойно остъкление с������������������
ъс����������������
селективно нискоемисионно покритие
Тройно остъкление
Тройно остъкление с две селективни
нискоемисионни
покрития
Сдвоен прозорец

0,85
0,75
0,67

0,70
0,50

0,75

10.2.3. Ефективна площ на непрозрачни
ограждащи елементи
Топлинните печалби от слънчево греене
върху непрозрачни ограждащи елементи при
зимни условия са незначителни, когато същите
са оцветени в светли тонове. Но през тъмни и
лошо изолирани повърхности и особено през
хоризонтални такива топлинните печалби от
слънчево облъчване може да имат съществен
дял в топлинния баланс на сградата.
При летни условия тези топлинни печалби
се отчитат задължително.
Ефективната приемаща повърхност на непрозрачен ограждащ елемент А sol се определя
по формулата:
(3.78),
A sol = αS,c R se U c A c , m 2
където:
αS,c е коефициентът на поглъщане на слънчевата радиация от повърхността; стойности
на коефициента за някои повърхности са
дадени в таблица 8;
R se – външното термично съпротивление
на повърхността, определено по БДС EN ISO
6946, m 2 K/W;
Uc – коефициентът на топлопреминаване
на елемента, определен по БДС EN ISO 6946,
W/m 2 K;
A c – площта на елемента k, m 2 .
Таблица 8
Външна повърхност
На стени:
- светло оцветена
- по-матово оцветена
- по-тъмно оцветена
Керамична тухлена зидария
Керамична зидария със светла мазилка
На покрив:
- керемиденочервена
- тъмна повърхност
- метална (блестяща) повърхност
- битумна покривна изолация (опесъчена)

Коефициент на
поглъщане
a
0,4
0,6
0,8
0,8
0,6
0,6
0,8
0,2
0,6
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10.2.4. Топлинен поток от излъчване към
небосвода
Топлинният поток от излъчване към небосвода Ф r се определя по формулата:

Φ r = R se U c A c h r Δθer ,

W

(3.79),

където:

R se е външното термично съпротивление
на повърхността, определено по БДС EN ISO
6946, m 2 K/W;
Uc – коефициентът на топлопреминаване
на елемента, определен по БДС ISO 6946, W/
m 2 K;
A c – площта на елемента k, m 2;
h r – коефициентът на топлопредаване чрез
излъчване от повърхността към небосвода,
W/m 2 K;
Δθer – средната разлика между температурата на външния въздух и температурата
на небосвода, К; приема се 11К.
Коефициентът
лата:

h r се

изчислява по форму-

3

h r = 4εσ (θss + 273)

, W/m 2 K
(3.80),
където:
ε e степента на чернота на повърхността;
σ =5,67×10 - 8 W/m 2 K 4 – константата на
Стефан – Болцман;

θss – средната аритметична стойност на
температурата на повърхността и температурата на небосвода, °С; когато няма други
данни, се приема 10 °С.
10.2.5. Фактори на засенчване на приемащата повърхност
10.2.5.1. Фактор на засенчване от външни
причини
Факторът на засенчване θss на приемащата
повърхност отразява намаляването на падащата върху повърхността слънчева радиация
в резултат на:
а) други сгради;
б) топографията (хълмове, дървета и др.);
в) козирки и други елементи на сградата.
Изчислява се по формулата:
Fsh = Fhor Fov Ffin

където:

(3.81),

Fhor е факторът на засенчване от хоризонта;
Fov – факторът на засенчване от козирки;

Ffin – факторът на засенчване от странични екрани.
Влиянието на засенчването от хоризонта
зависи от ъгъла към хоризонта, т.е. от средния
ъгъл към хоризонта от разглежданата фасада,
както е показано на фиг. 3. Стойности на F hor
в зависимост от ориентацията на прозорците
за отоплителен период от октомври до април
са дадени в таблица 9.
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Таблица 10
Ъгъл на
засенчване от
конзола
0°
30°
45°
60°

41° северна географска ширина
юг изток/ север
запад
1,00
1,00
1,00
0,888 0,882 0,91
0,716 0,748 0,80
0,46 0,568 0,664

43° северна географска
ширина
юг
изток/
север
запад
1,00
1,00
1,00
0,894
0,886
0,91
0,728
0,754
0,80
0,48
0,574
0,662

41° северна географска ширина

43° северна географска
ширина

Таблица 11
Фиг. 3
Ъгъл на засенчване от
местността
(застрояването)
0°
10°
20°
30°
40°

Таблица 9

41° северна географ- 43° северна географска ширина
ска ширина
изток/
изток/
юг
север
юг
север
запад
запад
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,982
0,962
1,00 0,976 0,956
1,00
0,918
0,848 0,992 0,884 0,834 0,986
0,672
0,732 0,948 0,646 0,716 0,944
0,484
0,63
0,904 0,472 0,62
0,902

Засенчването от козирк и и странични
екрани зависи от географската ширина и е
показано на фиг. 4. Стойностите на фактора на
Fov при конзола (стреха, козирка) за месеците
от отоплителния сезон са дадени в таблица
10, а на фактора F fin – в таблица 11.

Ъгъл на
засенчване от
страничен
екран
(ребро)
0°
30°
45°
60°

юг
1,00
0,94
0,832
0,712

изток/ север
запад
1,00
0,924
0,844
0,75

1,00
1,00
1,00
1,00

юг

изток/
запад

север

1,00
0,94
0,836
0,716

1,00
0,922
0,842
0,75

1,00
1,00
1,00
1,00

10.2.5.2. Фактор на засенчване от засенчващи устройства
Стойности на фактора на засенчване Fsh,gl
в зависимост от вида на използваното засенчващо устройство са дадени в таблици 12 и 13.
Таблица 12
Видове слънцезащитни приспособления

Стойност
на

Fsh,gl
Слънцезащитно приспособление, разположено от вътрешната страна на стъклата и
между стъклата:
- с бяла или рефлектираща (отразяваща)
горна повърхност с малка прозрачност
- светло оцветено и с малка прозрачност1)
- тъмно оцветено и с голяма прозрачност1)
Слънцезащитно приспособление, разположено от външната страна на стъклата:

0,75
0,8
0,9

- жалузи, въртящи се ламели, задно венти0,25
лирани
- капаци на прозорци или сенници
0,3
- навеси и лоджии
0,5
- щори, горно или странично вентилирани
0,4
Забележка.
1)
Когато прозрачността на слънцезащитното приспособ
ление е под 15 %, тя се оценява като малка.

Таблица 13
Вид на засенчващото
устройство

Фиг. 4

Оптични свойства

Fsh,gl

поглъ- пропус- вътрешен външен монщане
кане
монтаж
таж
Бял венециан0,05
0,25
0,10
ски транспа0,1
0,1
0,30
0,15
рант
0,3
0,45
0,35
Бяло перде
0,5
0,65
0,55
0,1
0,7
0,80
0,75
0,9
0,95
0,95
Цветен тек0,1
0,42
0,17
стил
0,3
0,3
0,57
0,37
0,5
0,77
0,57
Текстил с
алуминиева
0,2
0,05
0,20
0,08
вложка
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11. Определяне на факторите на оползотворяване на топлинните печалби и топлинните
загуби
11.1. Фактор на оползотворяване на топлинните печалби ηH,gn

Коефициентът на оползотворяване ηH,gn
зависи основно от отношението „топлинни
печалби/топлинни загуби“ γ H за сградата:

γH =

Q H,gn

ВЕСТНИК

11.2. Фактор на оползотворяване на топ
линните загуби ηC,ls
Коефициентът на оползотворяване ηC,ls
зависи основно от отношението „топлинни
печалби/топлинни загуби“ γ C за сградата:

γC =

където:

Q H,gn са пълните топлинни печалби в

зоната за съответния месец, kWh;

Q H,ht – топлинните загуби от топлопреми-

наване и вентилация в зоната за съответния
месец, kWh.
Коефициентът на оползотворяване ηH,gn
се определя по формулите:
a
1 − γHH
(3.83),
при γH > 0 и γH ≠ 1
ηH,gn =
( a +1)
1 − γH H

aH
при γ H = 1
aH + 1
1
ηH,gn =
при γH < 0
γH
ηH,gn =

(3.84),

(3.85),

а H = а H,0 +

(3.86);

τ H,0

τ – времеконстанта, h; определя се по
формула (3.92);
а H = 1;
τH,0 =15.
На фиг. 5 е изобразена графично зависимостта за определяне на фактора на оползот
воряване на топлинните печалби.

(3.87),

QC,ht

Q C,gn са пълните топлинни печалби в

зоната за съответния месец, kWh;
Q C,ht – топлинните загуби от топлопреминаване и вентилация в зоната за съответния
месец, kWh.
Коефициентът на оползотворяване ηC,ls
се определя по формулите:
ηC,ls =

1 − γ −Ca C
− ( a +1)
1 − γC C

ηC,ls =

при γ C > 0 и

aC
a C +1

ηC,ls = 1

(3.88),

γC ≠ 1

при γ C = 1

(3.89),

при γ C < 0

(3.90),

където:
аС е числен параметър, който се определя
по формулата:

а C = а C,0 +

където:
а H е числен параметър, който се определя
по формулата:

τ

QC,gn

където:

(3.82),

Q H,ht

С Т Р. 6 9

τ

(3.91);

τC,0

τ – времеконстанта, h; определя се по
формула (3.92);

аH = 1 ;
τ H,0 =15

h.

На фиг. 6 е изобразена графично зависимостта за определяне на фактора на оползот
воряване на топлинните загуби.
ηC,ls

1.2

8h
1 ден

ηH,gn
1.2

2 дни

1

8h

7 дни

1 ден
1

Голяма инертност

2 дни

0.8

7 дни
Голяма инертност

0.8

0.6
0.6

0.4
0.4

0.2

0.2

0

0
0

0.5

1

1.5

2

2.5

γH

Фиг. 5. Илюстрация на изменението на фактора
на оползотворяване на топлинните печалби
при отоплителен режим и времеконстанта
8 h, 1 ден, 2 дни, 7 дни и безкрайно голяма
времеконстанта

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

1/ γC

Фиг. 6. Илюстрация на изменението на фактора на оползотворяване на топлинните загуби
при режим на охлаждане и времеконстанта
8 h, 1 ден, 2 дни, 7 дни и безкрайно голяма
времеконстанта
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11.3. Определяне на времеконстантата τ
Времеконстантата на зоната характеризира
вътрешната топлинна инерция на отопляваната/охлажданата зона. Изчислява се по
формулата:

τ=

Cm
H tr,adj + H ve,adj

,h

(3.92),

където:
Cm е ефективният топлинен капацитет
на зоната, Wh/K;

H tr,adj , H ve,adj са съответно коефициентите на пренос на топлина през ограждащите
зоната елементи чрез топлопреминаване и
с вентилационния въздух при температурна
разлика 1К, W/K.
Ефективният топлинен капацитет се отчита
от таблица 14 в зависимост от масивността
на зоната.
Таблица 14
Клас на масивност на конструкцията

Сm , Wh/K

Много лека

22,22.Аf

Лека

30,56.Аf

Средна

45,83.Аf

Тежка

72,22.Аf

Много тежка

102,78.Аf

Аf e����������������������������������������������
�����������������������������������������������
площта на пода на отопляваното и/или охлажданото пространство, m2.

За леки могат да се приемат следните сгради:
а) сгради с дървени плоскости без масивни
вътрешни стени;
б) сгради с дървени плоскости без масивни
външни стени;
в) сгради с високи помещения (спортни
зали, музеи и др.).
За тежки могат да се приемат сградите
с масивни вътрешни и външни строителни
елементи без окачени тавани.
12. Изчисляване на потребната енергия за
охлаждане с отчитане на влагообмена
Една зона от сградата се охлажда по един
от трите основни начина:
а) охлаждане с конвектори и пресен въздух
от инфилтрация;
б) охлаждане чрез механична вентилация
с пресен и с рециркулационен въздух;
в) охлаждане чрез механична вентилация
с пресен въздух, обработен извън зоната.
12.1. Охлаждане с конвектори и пресен
въздух от инфилтрация
В този случай охлаждането се извършва
чрез конвектори в зоната. Пресен въздух може
да постъпи в зоната само чрез инфилтрация.
12.1.1. Сухият товар (потребната явна топлина) се изчислява по уравнение (3.6):

Q C,nd = Q C,gn - η C,ls .Q C,ht .
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12.1.2. Латентният товар се изчислява по
уравнението:

QC,w = Qa,w + Q p,w + Qe,w , kWh (3.93),

където:

QC,w е топлината на влагата, която трябва
да се отнеме от зоната, kWh;
Qa,w – топлината на влагата от инфилтрирания външен въздух, kWh;

Q p,w – топлината на влагата от хора, kWh;
Qe,w – топлината на влагата от други из-

точници в зоната, kWh.
12.1.3. Топлина с влагата от инфилтрирания въздух

Qa,w =

n.V ( x e − x i ) ρda .2501
3600

t C , kWh (3.94),

където:
n е кратността на въздухообмена от инфилтрация, h-1;
V – обемът на въздуха в зоната, m 3;
xe – влагосъдържанието на външния въздух,
определено по средномесечната температура
и относителна влажност на въздуха; определя
се по уравнение (3.109), kg/kg сух въздух;
x i – влагосъдържанието на въздуха в зоната,
определено по уравнение (3.109), с температурата на вътрешния въздух и относителната
му влажност, kg/kg сух въздух;
ρdа – плътността на сухия въздух, определена по уравнение (3.114), kg/m 3;
2501 kJ/kg – специфичната топлина на
изпарение на водата при 0 °C;
tС – броят на работните часове на системата
за охлаждане в месеца, h.
12.1.4. Топлина с отделена влага от хората

Q p,w = Q p,w t p , kWh (3.95),
където:


Q
p,w е средната часова стойност на ла-

тентния топлинен поток от хора за периода на
престоя им в зоната в kW; определя се като
произведение на броя на хората и отделения
от един човек латентен топлинен поток; последният е функция на физическата активност
на човека по време на престоя;
t p – сумарният за месеца брой часове на
обитаване на зоната, h.
Ако t p > t C , се приема t p = t C .
12.1.5. Топлина с влага от други източници
в зоната

 t ,
Qe,w = Q
e,w e

kWh

(3.96),

където:


Q
e,w

е средната часова стойност на топлинния поток с отделена от други източници
влага (за периода на отделянията), kW;
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tе - сумарният за месеца брой часове с влагоотделяне от други източници в зоната, h;
ако t e > t C , се приема t e = t C .
12.2. Охлаждане чрез механична вентилация с пресен и с рециркулационен въздух
12.2.1. Сухият товар (потребната явна топлина) се изчислява по уравнение (3.6):

Q C,nd = Q C,gn - η C,ls .Q C,ht .

12.2.2. Латентният товар се изчислява по
уравнението:
QC,w = Qa,w + Q p,w + Qe,w , kWh (3.97),
където:

QC,w е топлината на влагата, която трябва
да се отнеме от зоната, kWh;
Qa,w – топлината на влагата от постъпва-

щия въздух, kWh;

Q p,w – топлината на влагата от хора, kWh;
Qe,w – топлината на влагата от други из-

точници в зоната, kWh.
12.2.3. Топлина с влагата от постъпващия
въздух

Qa,w =

(

)(

)

V sup x sup − x i ρa,sup .2501
3600

tC , kWh (3.98),

където:


V
sup е часовият обемен дебит на подавания

въздух в зоната, m 3/h;
x sup – влагосъдържанието на подавания
въздух, определено по температурата и относителната му влажност, kg/kg сух въздух;
x i – влагосъдържанието на въздуха в зоната,
определено по температурата на вътрешния
въздух и относителната му влажност, kg/kg
сух въздух;
ρa,sup – плътността на сухия въздух, kg/m 3;
tС - броят на работните часове на системата
за охлаждане в месеца, h.
12.2.4. Топлина с влагата от хора – определя
се както в 12.1.4.
12.2.5. Топлина на влагата от други източници – определя се както в 12.1.5.
12.3. Охлаждане чрез механична вентилация с пресен въздух, обработен извън зоната
Включва охлаждане чрез подаване на предварително обработен външен въздух. Топлинната обработка на въздуха е извън границите
на зоната. Пълният товар в зоната се поема
от подавания въздух. Разходът на енергия се
отнася към вентилационната система.
13. Допълнително потребна енергия
В системите за отопляване, вентилация,
охлаждане и загряване на вода за битови
нужди е необходима допълнителна енергия за
транспортиране на въздуха, горещата вода и
топлоносителя/студоносителя. Количеството
допълнителна енергия за всяка система може
да се изчисли за всеки месец по следната
формула:

ВЕСТНИК
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E sys,aux =


1 
 ∑ Φ k  t ,
1000  k


kWh

(3.99),

където:

Φ k е средната по време мощност на k-тия
вентилатор/помпа от системата, W;
t – продължителността на месеца в часове.
14. Изчисляване на бру тната потребна
енергия
14.1. Брутна потребна енергия за отопляване
Брутната потребна енергия за отопляване
се изчислява за всяка зона и за всеки месец
от отоплителния период по формулата:
Q H,m =

Q H,nd,m

( ηe × ηd × ηa × ηg )

+ E H,sys,m ,kWh (3.100),

където:

Q H,m е бру тната потребна енергия за

отопляване на зоната за месеца m от отоплителния период, kWh;

Q H,nd,m – потребната енергия за отопля-

ване на зоната за месеца m от отоплителния
период, kWh;

E H,sys,m – необходимата допълнителна

енергия за работата на отоплителната система
(като напр. електроенергията за циркулационните помпи и т.н.), kWh;

ηsys = ηe × ηd × ηa × ηg представлява ефективността на цялата система за отопляване;

ηe – ефективността на отдаване на топлината от отоплителните тела към отопляемия
обем; формулите за определяне на този коефициент за различни видове отоплителни
системи са дадени в БДС EN 15316-2.1, – 2.3;
ηd – ефективността на преноса и разпределението на топлината от генератора на
топлина до зоната;
ηa – ефективността на системата за автоматично управление на топлоподаването;
ηg – ефек тивност та на генератора на

топлина.
14.2. Брутна потребна енергия за охлаждане
Брутната потребна енергия за охлаждане
на една зона за даден месец може да се определи по формулата:

QC,m =

QC,nd ,m + QC,w,m

(ηe ×ηd × ηa ×η g )

+ EC,sys,m , kWh (3.101),

където:

QC,m е бру тната потребна енерги я за

охлаждане на зоната за месеца m от охладителния период, kWh;

QC,nd,m – явният топлинен товар на зона-

та за месеца m на охладителния период, kWh;
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QC,w,m – топлината на влагата, внесена с
въздуха, отделена от хора и други източници
в зоната за месеца m от охладителния период,
kWh; това е количеството топлина, което се
отдава на повърхността на охлаждащото тяло
в зоната при кондензация на влагата;
E C,sys,m – необходимата допълнителна
енергия за работата на системата за охлаждане
(като напр. електроенергията за циркулационните помпи и т.н.), kWh;
ηsys = ηe × ηd × ηa × ηg представлява ефективността на цялата система за охлаждане;
ηe – ефективността на отвеждане на топлината от охлаждания обем чрез охладителните тела; формулите за определяне на този
коефициент за различни видове охлаждащи
системи са дадени в БДС EN 15243;
ηd – ефективността на акумулирането,
преноса и разпределението на студ от генератора на студ до зоната;
ηa – ефективността на системата за автоматично управление на студоснабдяването;

ηg – ефективността на генератора на студ.
14.3. Брутна потребна енергия за вентилация
В случаите, когато е необходимо да се оцени самостоятелно брутната потребна енергия
за вентилация и процесът на предварително
загряване/охлаждане на въздух е свързан и с
процес на овлажняване/изсушаване на въздуха, се използват следните формули:
За вентилация в зимен режим:
(

)

 1  q ve,m ρ sup,m h sup,m − ρ e,mh e,m
Q V,m = 
t m + E V,sys,m

 3600 
η d × ηa × ηg

(

)

, kWh(3.102),

където:
Q V,m е брутната потребна енергия за вентилация на зоната за месеца m, kWh;
E V,sys,m – необходимата допълнителна
енергия за работата на системата за вентилация (като напр. електроенергията за циркулационните помпи, вентилаторите и т.н.)
за месеца m, kWh;
ρе,m ; ρ sup,m – съо т вет но п л ът нос т и т е на
външния и подавания въздух, kg/m 3;
q ve,m – средномесечният часов дебит на
подавания въздух в зоната, m 3/h;
h sup,m – енталпията на подавания в зоната
въздух, kJ/kg;
h e,m – енталпията на външния въздух,
kJ/kg;
t m – часовете в месеца m, h;
ηd – ефективността на преноса и разпределението на топлина от генератора до
апаратите за обработка на въздуха;
ηa – ефективността на системата за автоматично управление на топлоснабдяването;
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ηg – ефек тивност та на генератора на
топлина.
За вентилация в летен режим:
je

 1 
Q V,m = 

 3600 

(

q ve ∑ ∑ ρ e, jh e, j − ρ sup,mh sup,m
im j= jb

(ηd × η a × ηg )

)
+ E V,sys,m ,

kWh(3.103),

където:

Q V,m е брутната потребна енергия за вен-

тилация на зоната за месеца m, kWh;

E V,sys,m – необходимата допълнителна

енергия за работата на системата за вентилация (като напр. електроенергията за циркулационните помпи, вентилаторите и т.н.)
за месеца m, kWh;
i m – индексът на деня в месеца m, през
който работи вентилационната система;
jb, je – съответно началният и крайният
час на работа на вентилационната система
в деня i;
q ve – средният за времето на работа на
вентилационната система часов дебит на подавания пресен въздух в зоната, m 3/h;
ρе,j – плътността на външния въздух в j-тия
час от денонощието за месеца m, kg/m 3;
h e, j – енталпията на външния въздух в
j-тия час от денонощието за месеца m, kJ/kg;
ρsup,m – плътносттa на подавания въздух,
kg/m 3;
h sup,m – енталпията на подавания в зоната
въздух, kJ/kg;
ηd – ефективността на преноса и разпределението на студ от генератора до апаратите
за обработка на въздуха;
ηa – ефективността на системата за автоматично управление на студоснабдяването;

ηg – ефективността на генератора на студ.
Когато се определя общата енергия за охлаждане и вентилация, във формула (3.103)
енталпията на въздуха участва със стойността
само на латентната топлина, определена по
формулата:
h = x hw
(3.104),
където:
x е влагосъдържанието на въздуха в съответното състояние (подаван или външен), kg/kg;
hw – енталпията на водните пари, kJ/kg,
определена като:
hw = c pw θw + hwe
(3.105);
cpw= 1,84 kJ/kg°C – специфичният топлинен
капацитет на водните пари при постоянно
налягане;
θw – температурата на водните пари за
съответното състояние на въздуха (външен
или подаван), °C;
hwe = 2501 kJ/kg – специфичната топлина
на изпарение на водата при 0 °C.
14.4. Брутна потребна енергия за загряване
на вода за битови нужди
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Брутната потребна енергия за загряване на
вода за битови нужди се изчислява за всяка
зона и за всеки месец по формулата:

Q W,m =

Q w,nd,m

( ηd × η a × ηg )

+ E W,sys,m , kWh (3.106),

където:

Q W,m е брутната потребна енергия за го-

реща вода за зоната за месеца m, kWh;

Q w,nd,m – потребната енергия за загряване
на водата за зоната за месеца m, kWh;

E W,sys,m – необходимата допълнителна

енергия за работата на системата за гореща
вода (като напр. електроенергията за циркулационните помпи и т.н.), kWh;

ηd

– ефективността на акумулирането,
преноса и разпределението на горещата вода
от генератора на топлина до зоната;

ηa – ефективността на системата за автоматично управление на топлоподаването;
ηg – ефек тивност та на генератора на

топлина.
15. Основни изчислителни термодинамични
зависимости в алгоритъма за определяне на
разхода на енергия при охлаждане
Определяне на налягането на насищане
на водните пари във въздуха
Налягането на насищане на водните пари
във въздуха се определя по формулата:
pws = e (77.3450 + 0.0057 T – 7,235 / T) / T 8.2 (3.107),
където:
pws е налягането на насищане на водните
пари, Pa;
T = t + 273,15 – абсолютната температура
на въздухa, K.
Определяне на налягането на водните пари
във въздуха
Относителната влажност на въздуха се
изразява като отношение на парциалното
налягане на водните пари и налягането на
насищане на водните пари при температурата
на въздуха по сухия термометър:
ϕ = pw/pws.100, %
(3.108),
където:
ϕ е относителната влажност, %;
p w – парциалното налягане на водните
пари, Pa;
pws – налягането на насищане на водните
пари при температура на въздуха по сухия
термометър.
При известна относителна влажност от
уравнение (3.108) следва:
pw = (ϕ . pws ) /100, Pa.
15.3. Определяне на влагосъдържанието
„х“ на въздуха
Влагосъдържанието на въздуха се определя
по формулата:
x = 0,62198 pw/(B – pw), kg/kg сух въздух (3.109),
където B е барометричното налягане, Pa.
15.4. Определяне на специфичната енталпия
на въздуха
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Специфичната енталпия на влажния въздух
се изразява с уравнението:
h = ha + xhw
(3.110),
където:
h е специфичната енталпия на влажния
въздух, kJ/kg;
h a – спец ифи чната ен та лпи я на су х и я
въздух, kJ/kg; определя се като функция на
температурата:
ha = c pa t
(3.111)
c pa – специфичният топлинен капацитет на
въздуха при постоянно налягане, kJ/kg°C; за
диапазона на изменение на температурата от
минус 100 °C до + 100 °C може да се приеме
cpa = 1,006 kJ/kg°C;
t – температурата на въздуха, °C;
x – влагосъдържанието, kg/kg сух въздух;
hw – специфичната енталпия на водните
пари, kJ/kg.
При постоянно налягане специфичната
енталпия на водните пари може да се изрази
като:
hw = c pw t + hwe
(3.112),
където:
c pw е специфичният топлинен капацитет
на водните пари при постоянно налягане, kJ/
kg°C; може да се приеме c pw = 1,805 kJ/kg°C;
t – температурата на водните пари, °C;
hwe = 2501 kJ/kg – специфичната топлина
на изпарение на водата при 0 °C.
Чрез заместване на (3.111) и (3.112) в уравнение (3.110) се получава изчислителната
зависимост (3.113):
h = c pa t + x [c pw t + hwe] , kJ/kg , или
h = 1,006.t + x (1,805.t + 2501), kJ/kg (3.113).
15.5. Определяне на плътността на въздуха
От уравнението:
ρ = ρda (1 + x)/(1 + x Rw/Ra),
където:
ρda е плътността на сухия въздух, kg/m 3,
определена по формулата:
ρda = p/Ra T
(3.114);
p – налягането на въздуха, Pa;
R a= 286,9 J/kg K – газовата константа на
сухия въздух;
Rw= 461,5 J/kg K – газовата константа на
водните пари;
Rw/R a = (461,5 J/kg K)/(286,9 J/kg K) = 1,609
се достига до изчислителната зависимост за
плътността на влажния въздух (формула 3.115):
ρ = ρda (1 + x) / (1 + 1,609 x ), kg/m3 (3.115).“
§ 20. В таблица 1 на приложение № 4 към
чл. 10, ал. 5 в т. 9.1, колона 5 числото „0,17“,
съответстващо на смърч, бор (надлъжно на
влакната), се заменя с „0,35“, а числото „0,35“,
съответстващо на смърч, бор напречно на
влакната, се заменя с „0,17“.
§ 21. Приложение № 5 се отменя.
§ 22. В таблица 2 на приложение № 7 към
чл. 19, ал. 2, колона „Максимално налягане
на водната пара р max , Pa“, подколона „.0“, ред
13 от горе на долу числото „2965“ се заменя
с „2065“.
§ 23. Приложение № 8 към чл. 24, ал. 2
се изменя така:
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„Приложение № 8
към чл. 24, ал. 2
Оценка на действителната защита на остък
лена фасада от слънчево греене
1. Стойността на фактора (fstg) за проверка
на действителната защита от слънчево греене на остъклена фасада със слънцезащитно
приспособление се изчислява по формулата:
fstg = g gl (1-F F). Fsh, gl Fsh ,
където:
g gl е действителният коефициент на сумарна
пропускливост на слънчева енергия, определен
по формула (3.77);
F F – коригиращият фактор за частта на
рамката на прозрачните конструкции и елементи на фасадата;
Fsh, gl – коригиращият фактор за слънцезащитно приспособление, определен съгласно
таблици 12 и 13;
Fsh – коригиращият фактор на частично
засенчване от козирки и ребра, определен по
формула (3.81).
Забележка. Направените позовавания са съгласно
приложение № 3.

2. Нормативното условие за осигуряване
на защитата от слънчево греене е съгласно
чл. 24, ал. 1 от наредбата.
3. Надеждна защита от слънчево греене
чрез слънцезащитни приспособления се осигурява, когато са постоянно инсталирани и:
а) при южна ориентация вертикалният
покриващ ъгъл на слънцезащитното приспособление е b ≥ 50°;

б) при източна и западна ориентация хоризонталният покриващ ъгъл на слънцезащитното приспособление е b ≥ 85° или γ ≥ 115°;
в) при междинна ориентация се изисква
покриващ ъгъл b ≥ 80°; вертикалният и хоризонталният разрез на фасадата в зависимост
от ориентацията са показани на фигурата.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. В Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата
и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.) се правят следните
изменения:
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1. Наименованието на глава четиринадесета
се изменя така:
„ Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ЧАСТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЕКТ“.
2. Членове 89, 90 и 91 се изменят така:
„Чл. 89. Част енергийна ефективност е неразделна част на инвестиционния проект (във
фаза идеен, технически и работен проект),
въз основа на който се издава разрешение за
строеж на сгради с изискване за поддържане
на микроклимат с определени параметри.
Чл. 90. Обхватът, съдържанието, чертежите
и обяснителната записка на част енергийна
ефективност се разработват при спазване
изискванията на Наредба № 7 за енергийна
ефективност, топлосъхранение и икономия
на енергия в сгради и съдържа най-малко:
1. на фаза идеен проект – обяснителна част;
изчислителна част за определяне на обобщения
коефициент на топлопреминаване по чл. 26,
ал. 2; чертежи на архитектурно-строителни детайли на външните ограждащи конструкции и
елементи на сградата с детайлно описание към
всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите,
въз основа на които са разработени детайлите;
2. на фаза технически и работен проект – обяснителна част; изчислителна част
за определ яне на показателите по чл. 4,
чл. 19, ал. 2 и чл. 20, ал. 1; технически чертежи на архитектурно-строителни детайли
и елементи с детайлно описание към всеки
детайл на геометричните, топлофизичните и
оптичните характеристики на продуктите, въз
основа на които са разработени детайлите,
п ри ложен и я – т ех н и ческ и спец ифи ка ц и и
и характеристики на вложените в строежа
строителни и енергоефективни продукти.
Чл. 91. Изчисленията в част енергийна
ефективност се извършват съгласно методиката от приложение № 3 на Наредба № 7 за
енергийна ефективност, топлосъхранение и
икономия на енергия в сгради.“
3. Член 92 се отменя.
§ 25. (1) Наредбата се прилага за инвестиционни проекти, за които производството
по одобряване и издаване на разрешение за
строеж не е започнало до влизането є в сила.
(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване
на разрешение за строеж се счита датата
на внасяне на инвестиционния проект за
одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието
на съгласуван идеен инвестиционен проект.
§ 26. Наредбата се издава на основание
чл. 169, ал. 4 във връзка с чл. 169, ал. 1,
т. 6 ЗУТ.
Министър: Р. Плевнелиев
11675
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛЕН
СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-398
от 19 октомври 2009 г.
На основание чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 18 и 19 от
Закона за статистика на вътрешнообщностната
търговия със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по системата Интрастат за 2010 г., както следва:
1. за поток „Изпращания“ – 250 000 лв.;
2. за поток „Пристигания“ – 200 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа стойност за 2010 г., както следва:
1. за поток „Изпращания“ – 6 500 000 лв.;
2. за поток „Пристигания“ – 3 500 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на
деклариране по системата Интрастат, както следва:
1. код на стоката;
2. страна партньор от ЕС:
а) изпращания – страна на получаване;
б) пристигания – страна на изпращане и страна
на произход;
3. вид на сделката;
4. статистическа процедура;
5. условия на доставка;
6. вид транспорт;
7. националност на транспортното средство;
8. регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания);
9. нето тегло – килограми;
10. количество по допълнителна мярка;
11. фактурна стойност;
12. статистическа стойност.
11965

Председател: М. Коцева

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 3207-П
от 14 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4,
ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и протоколно решение
№ 12764 от 14.Х.2009 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация реши:
1. Продажбата на 2000 дяла, представляващи
100 % от капитала на „Медико-техническа лаборатория ІІ – Пловдив“ – ЕООД, Пловдив (наричано
по-нататък „дружеството“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 8500 лв.; цената се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв.;
2.3. депозитът за участие е парична внос-

ка – 1700 лв., която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане на
срока за подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая
402; цената на тръжната документация е 300 лв.,
като същата се заплаща в касата на Агенцията за
приватизация преди получаване на документацията;
при получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат следва да представи
документ за самоличност и документ за актуално
съдебно състояние на юридическото лице, което
представлява, а в случаите на упълномощаване – и
пълномощно в писмена форма; документите по
предходното изречение, които са съставени на език,
различен от българския, следва да бъдат придружени
с превод на български език;
2.5. срок за закупуване на тръжна документация – от датата на настоящото решение до 20-ия
ден считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 25-ия ден
считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“; предложенията се подават в
стая 209 на Агенцията за приватизация;
2.7. не се допускат до участие в търга: офшорни
дружества; лица, които имат просрочени публични
задължения към българската държава и/или просрочени задължения към търговски дружества, в които
българската държава притежава повече от 51 % от
капитала им; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство за
обявяване в несъстоятелност, както и лица, осъдени
за банкрут;
2.8. посещения и огледи на дружеството могат да
се извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията
за приватизация;
2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 11 ч. българско време в сградата на
Агенцията за приватизация.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за приватизационна продажба на 2000
дяла, представляващи 100 % от капитала на „Медико-техническа лаборатория ІІ – Пловдив“ – ЕООД,
Пловдив.
11966

Изпълнителен директор: Т. Николов

РЕШЕНИЕ № 3208-П
от 14 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал.1, чл. 4,
ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и протоколно решение
№ 12765 от 14.Х.2009 г. на изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация реши:
1. Продажбата на 242 дяла, представляващи 100 %
от капитала на „Медицински център за рехабилитация
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и спортна медицина Диана спорт“ – ЕООД, София
(наричано по-нататък „дружеството“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 5500 лв.; цената се
оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията,
съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 500 лв.;
2.3. депозитът за участие е парична вноска
1100 лв., която се превежда по банковата сметка
на Агенцията за приватизация, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока за
подаване на предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая 402;
цената на тръжната документация е 300 лв., която
се заплаща в касата на Агенцията за приватизация
преди получаване на документацията; при получаване на тръжната документация представителят на
съответния кандидат следва да представи документ
за самоличност и документ за актуално съдебно състояние на юридическото лице, което представлява,
а в случаите на упълномощаване – и пълномощно
в писмена форма; документите по предходното изречение, които са съставени на език, различен от
българския, следва да бъдат придружени с превод
на български език;
2.5. срок за закупуване на тръжна документация – до 20-ия ден, считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 25-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“; предложенията се подават в
стая 209 на Агенцията за приватизация;
2.7. не се допускат до участие в търга: офшорни
дружества; лица, които имат просрочени публични
задължения към българската държава и/или просрочени задължения към търговски дружества, в които
българската държава притежава повече от 51 % от
капитала им; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство за
обявяване в несъстоятелност, както и лица, осъдени
за банкрут;
2.8. посещения и огледи на дружеството могат да
се извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията
за приватизация;
2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“, от 14 ч. българско време в сградата на
Агенцията за приватизация.
3. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договор за приватизационна продажба на 242 дяла,
представляващи 100 % от капитала на „Медицински
център за рехабилитация и спортна медицина Диана
спорт“ – ЕООД, София.
Изпълнителен директор: Т. Николов
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РЕШЕНИЕ № 3209-П
от 14 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4,
ал. 1 и чл. 32, ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 1,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за търговете и конкурсите и в съответствие с протоколно решение № 12767 от 14.Х.2009 г. на изпълнителния съвет Агенцията за приватизация реши:
1. Продажбата на 5002 дяла, представляващи
100 % от капитала на „Експомед“ – ЕООД, София
(наричано по-нататък „дружеството“), да се извърши
чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 1 120 000 лв.; цената
се оферира в левове и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 50 000 лв.;
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 100 000 лв. или равностойността им в евро, и
се превежда по банковата сметка на Агенцията за
приватизация, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в Агенцията за приватизация, София, ул. Аксаков 29, стая
405; цената на тръжната документация е 1000 лв.
или равностойността им в евро и се заплаща, както
следва:
2.4.1. в касата на Агенцията за приватизация – само в левове, или
2.4.2. чрез банков превод по някоя от следните
сметки на Агенцията за приватизация в Българска
народна банка, Централно управление:
а) в левове – IBAN BG 34 BNBG 9661 3200 153
301, BIC код BNBGBGSD;
б) в евро – IBAN BG 35 BNBG 9661 3600 150
340, SWIFT код BNBGBGSF.
Плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация и е за сметка на лицата.
Преди получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат следва да представи
документ за самоличност и документ за актуално
съдебно състояние на юридическото лице, което
представлява, а в случаите на упълномощаване – и
пълномощно в писмена форма. Документите по
предходното изречение, които са съставени на език,
различен от българския, следва да бъдат придружени
с превод на български език;
2.5. срок за закупуване на тръжна документация – от датата на решението до 20-ия ден, считано
от датата на обнародването му в „Държавен вестник“;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 14 ч. българско време на 25-ия ден,
считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“; предложенията се подават в
стая 209 на Агенцията за приватизация;
2.7. не се допускат до участие в търга: консорциуми, учредени под формата на граждански дружества;
офшорни дружества; лица, които имат просрочени
публични задължения към българската държава и/
или просрочени задължения към търговски дружества,
в които българската държава притежава повече от
51 % от капитала им; лица, които са в ликвидация;
лица, обявени в несъстоятелност или са в производ-

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ство за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на дружеството могат да
се извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията
за приватизация;
2.9. търгът ще се проведе на 25-ия ден, считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“, от 14 ч. българско време в сградата на
Агенцията за приватизация.
3. Утвърждава тръжната документация за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 5002
дяла, представляващи 100 % от капитала на „Експомед“ – ЕООД, София, и проекта на договор за
приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор: Т. Николов
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 794
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 от
ЗПСК чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 447 от 25.VI.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 2.XII.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ I-300,
кв. 286, м. Левски, бул. Ботевградско шосе – рамка,
ул. Поп Груйо 26, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, заедно със съответното
право на собственост върху УПИ.
2. Начална цена – 202 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 200 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 30.XI.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 участие
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
11851
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РЕШЕНИЕ № 795
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 № 447 от 25.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 1.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ II-298, кв.
286, м. Левски, бул. Ботевградско шосе 106, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
със съответното право на собственост върху УПИ.
2. Начална цена – 136 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 13 600 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 27.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 участие
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
11852

РЕШЕНИЕ № 797
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 № 328 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 1.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
ж.к. Сердика, бл. 15а, вх. А, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 84 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8400 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 27.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку-
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ментация – 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
11853

РЕШЕНИЕ № 799
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 № 708 от 17.VІІ.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 2.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение, ж.
к. Левски-Г, до бл. 5, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, 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 30.ХІ.2009 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участие
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
11854

РЕШЕНИЕ № 889
от 2 октомври 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 № 772 от 26.VІІ.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 24.ХІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда и поземлен имот № 2417, с. Лозен, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Панчарево“, заедно с
право на собственост върху терен.
2. Начална цена – 700 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.

ВЕСТНИК
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3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 70 000 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 20.ХІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 1500 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 участие
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.
11855

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 25.12
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 044004 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на магазин с прилежащи
складове и административна сграда така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
11870

РЕШЕНИЕ № 25.13
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 061130 по КВС в
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11871

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.14
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 067030 по КВС в
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землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11872

Председател: Л. Манолов

Председател: Л. Манолов

11874

Председател: Л. Манолов

11875

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.18
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.20
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 067031 по КВС на
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11878

РЕШЕНИЕ № 25.17
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробни я уст ройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 126 по плана
на м-ст Студен кладенец, в землище с. Орешак,
община Аксаково, област Варна, с цел жилищно
строителство така, както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.19
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробният устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 062026 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11877

РЕШЕНИЕ № 25.16
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 061132 по КВС на
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
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застрояване в поземлен имот 019041 по КВС на
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство така, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11876

РЕШЕНИЕ № 25.15
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 061129 по КВС в
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11873
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Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.21
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 068009 по КВС на
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11879

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.22
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
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застрояване за жилищно строителство в поземлени
имоти 042239, 042240 и 042241 по КВС в землище
с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел
промяна линиите на застрояване във връзка с изменени имотни граници така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов

11880

РЕШЕНИЕ № 25.23
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 004211 по КВС на
землище с. Орешак, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов

11881

РЕШЕНИЕ № 25.24
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот 014095 по КВС на
землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с цел жилищно строителство
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов

11882

РЕШЕНИЕ № 25.25
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробният устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 027027 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане на
складова база за промишлени стоки така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
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РЕШЕНИЕ № 25.26
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 054001 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на складова база за пакетирани промишлени стоки
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11884

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.27
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 078003 по КВС
в землище с. Слънчево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане на
складова база за промишлени стоки така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11885

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.28
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява проекта за изменение на действащия
за поземлени имоти 039033, 039032 и 039030 по
КВС на землище с. Слънчево, община Аксаково,
област Варна, подробен устройствен план – план
за застрояване, с цел отреждане на имот 039033 за
заведение за обществено хранене и хотелска част
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11886

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.29
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 028040 по КВС
на землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

11883
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Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 25.30
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 046046 по КВС на
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на търговски и сервизен
център с изложбена зала така, както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11888

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.31
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 032015 по КВС
на землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
11889

РЕШЕНИЕ № 25.32
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 030017 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11890

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.33
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 015003 по КВС на
землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с цел жилищно строителство
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
11891
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РЕШЕНИЕ № 25.34
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 136033 по КВС на
землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с цел жилищно строителство
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11892

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.35
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
изграждане на техническа инфраструктура – електропроводи, водопроводи и канализационни колектори за масиви 113, 114, 115, 116, 117, 118, 135,
136, 137, 138, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 149 и 150 по
КВС на землище с. Генерал Кантарджиево, община
Аксаково, област Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11893

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.36
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 026002 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база и офиси
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11894

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.37
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява изменението на действащия за имоти
028079, 028080, 028081 и 028082 по КВС на землище
с. Осеново, община Аксаково, област Варна, подробен устройствен план – план за застрояване, с
цел промяна линиите на застрояване така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11895

Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 25.38
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 019042 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11896

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.39
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 048022 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складови помещения
за пакетирани промишлени стоки така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11897

Председател: Л. Манолов

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 25.42
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява изменението на действащия за имот 043021
по КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
област Варна, подробен устройствен план – план за
застрояване, с цел промяна линиите на застрояване
при запазване на градоустройствените характеристики на имота така, както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11900

11898

11899

11902

Председател: Л. Манолов

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.44
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 013003 по КВС на
землище с. Доброглед, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.41
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 030008 по КВС
на землище с. Кичево, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство така, както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.43
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлени имоти 069020, 069022
и 069023 по КВС на землище с. Слънчево, община
Аксаково, област Варна, с цел изграждане на търговски комплекс за нехранителни стоки така, както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11901

РЕШЕНИЕ № 25.40
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 025007 по КВС на
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел изграждане на складова база за промишлени пакетирани стоки така, както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

БРОЙ 85

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 25.45
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява подробния устройствен план – план
за застрояване в поземлен имот 115002 по КВС на
землище с. Генерал Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, с цел жилищно строителство
така, както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
11903

Председател: Л. Манолов

БРОЙ 85

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ
ЗАПОВЕД № 415
от 6 октомври 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
ЗНП във връзка с чл. 15, ал. 1 и чл. 27, ал. 4 ППЗНП,
решение № 201 от протокол № 23 от 3.VІІІ.2009 г.
и решение № 210 от протокол № 24 от 15.ІХ.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Бойчиновци, нареждам:
Да се преобразува ЦДГ „Звънче“ – гр. Бойчиновци, в ОДЗ „Звънче“ – гр. Бойчиновци, за деца
от 10 месеца до постъпване в първи клас, като в
детското заведение се разкрива яслена група считано
от 1.ХІІ.2009 г.
Утвърждаването на числеността на персонала в
детското заведение да се извърши съгласно чл. 12,
ал. 1 и 2 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне на
числеността на персонала в системата на народната
просвета.
Изпълнението на заповедта възлагам на Николай
Илиев Ангелов – зам.-кмет на общината.
11811

Кмет: Сл. Костодинов

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 207
от 24 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. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка с
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизира чрез публичен търг с явно
наддаване, който ще се проведе в зала на ет. 3 на
общината, на 25-ия ден от датата на обнародването
на решенито в „Държавен вестник“ в 14 ч., „Габрово
днес“ – ЕООД – 115 дяла, представляващи 100 %
от капитала на дружеството, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Априловска 9.
2. Търгът да се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 5000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 500 лв.
2.3. Депозитът за участие – 2000 лв., се внася по набирателна сметка с IBAN № BG52STSA93003305016910,
BIC код на „Банка ДСК“ – STSABGSF, не по-късно
от работния ден, предхождащ датата на търга. Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
2.4. Тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в Центъра за
информация и услуги на гражданите срещу представяне на документ за внесена такса 500 лв. без ДДС
в касата на общината, но не по-късно от работния
ден, предхождащ датата на търга.
2.5. Предложенията за участие в търга се подават
в деловодството на общината в надписан, запечатан,
непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден, но не по-късно от 16 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга, след закупуване
на тръжната документация.
2.7. Начин на плащане – изцяло на една вноска
и разплащане изцяло в левове – без използване на
други законови платежни средства.
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3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за приватизационната продажба на
обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 25-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, да се проведе
нов търг при същите условия на 42-ия ден от обнародването на решението. Тръжната документация ще
се получава до деня, предхождащ датата на търга;
срок за подаване на предложенията – до 16,50 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга. Огледът
на обекта може да се извършва всеки работен ден до
16 ч. на работния ден, предхождащ датата на търга.
11903

Председател: В. Василев

ОБЩИНА ГР. ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
РЕШЕНИЕ № 7-10
от 23 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Генерал Тошево, у твърж дава заповед
№ РД-08-479 от 25.V.2009 г. на кмета на община
гр. Генерал Тошево, с която е одобрено частично
изменение на ПУП – ПРЗ, обединяващ кв. 21, 36
и 37 по плана на с. Пчеларово, община Генерал
Тошево, които се преобразуват в един кв. 21.
11904

Председател: Г. Русев

ОБЩИНА ГР. ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 569
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 129
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
1. Одобрява проекти за ПУП – ПРЗ за имоти с № 18099.306.23; 18099.261.22; 18099.266.10;
18099.263.19; 18099.255.4; 18099.246.12; 18099.247.1;
18099.227.33; 18099.233.9; 18099.240.26; 18099.339.17;
18099.239.5; 18099.230.8; 18099.232.1; 18099.226.45;
18099.229.9; 18099.240.29; ! 8099.245.15; 18099.248.13;
18099.218.49; 18099.253.7; 18099.240.22; 18099.254.42;
18099.303.24; 18099.301.1; 18099.306.15; 18099.306.16;
18099.228.8: 18099.226.4; 18099.265.2; 18099.268.18;
18099.268.19; 18099.601.2; 18099.225.59; 18099.225.64;
18099.225.8; 18099.221.48; 18099.220.66; 18099.220.168;
18099.216.1; 18099.350.36; 18099.220.157; 18099.223.5;
18099.748.8; 18099.748.3; 18099.218.51; 18099.202.6;
18099.195.11; 18099.201.37; 18099.201.38; 18099.208.11;
18099.198.10; 18099.389.1; 18099.200.16; 18099.201.29;
18099.206.32; 18099.206.28; 18099.348.38; 18099.204.4;
18099.392.9; 18099.392.6; 18099.348.6; 18099.748.28;
18099.226.25; 18099.350.29; 18099.257.882; 18099.252.599;
18099.268.21; 18099.268.6; 18099.228.33; 18099.245.48;
18099.255.13; 18099.308.13; 18099.308.14; 18099.240.20;
18099.307.11; 18099.245.57; 18099.267.8; 18099.312.16 в
землището на гр. Гулянци; 000647; 000675; 077001;
065005 в землището на с. Брест.
2. Одобрява проекта за ПУП – ПРЗ за изграждане па ветрогенератор № 46 и подстанция в ПИ
№ 18099.748.8.
3. Одобрява парцеларен план на посочените
обекти.
11834

Председател: Ем. Петрушева

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ОБЩИНА ГР. КАМЕНО
РЕШЕНИЕ № 16
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и във
връзка с чл. 129 ЗУТ Общинският съвет – гр. Камено, одобрява ПУП – парцеларен план на обект:
„Подземна оптична канална мрежа за пренос
на данни“ в землището на гр. Камено от ЕТ
„Джойс – Станимир Стаматов“ – гр. Камено.
11905

Председател: Т. Добрева

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 411
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ и
протокол № 13 от 5.VІІІ.2009 г. на ОЕСУТ, т. 30, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект
за ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) за елементи на техническата инфраструктура, с. Чибаовци, община Костинброд.
11822

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 412
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 07 от 22.IV.2009 г. на ОЕСУТ, т. 17,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за депо за твърди
битови отпадъци за имоти 035019, 198, 279 – с. Богьовци, община Костинброд.
11823

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 413
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 4 ЗУТ и протокол
№ 14 от 9.ІХ.2009 г. на ОЕСУТ, т. 34, Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява проект за ПП
(парцеларен план) за елементи на техническата
инфраструктура за захранване на депо за твърди
битови отпадъци в землищата на с. Безден, с. Градец
и с. Богьовци, община Костинброд.
11824

Председател: З. Йорданова

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 758
от 30 септември 2009 г.
На основа н ие ч л. 21, а л. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър, одобрява представения проект за
ПУП – ПРЗ на имот с идентификатор 51500.204.160
по КК на Несебър, м. Кокала, попадащ в отдел 562,
подотдели 1, 5, 6 по ЛУП от 1999 г. от териториалния
обхват на ДДивС – Несебър, приет от ОбСЕУТ на
8.VІІ.2009 г. в протокол № 14, т. 1.
11956

Председател: Б. Филипов
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РЕШЕНИЕ № 760
от 30 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Несебър,
одобрява парцеларен план за електропровод – ВЛ
110 kV за присъединяване на подстанция „Обзор“ – 110/20 kV към ЕЕС – Вариант ІV, преминаващо през землищата на с. Приселци, ЕКАТТЕ
58431, и землището на гр. Обзор, ЕКАТТЕ, община
Несебър, като в зоната на сервитута попадат следните
имоти: в землището на с. Приселци: ПИ № 000059,
П И № 0 0 0 0 64, П И № 0 0 0 0 67, П И № 0 0 0 078,
ПИ № 000087, ПИ № 000090; ПИ № 000183, ПИ
№ 0 0 0202 , П И № 0 0 020 4, П И № 0 0 0220, П И
№ 000430, ПИ № 000431; ПИ № 000602, ПИ № 000606,
ПИ № 016001, ПИ № 022004, ПИ № 023013, ПИ
№ 023014; ПИ № 023020, ПИ № 024009, ПИ № 024010,
ПИ № 024012, ПИ № 026007, ПИ № 060001; ПИ
№ 060002, ПИ № 060003, ПИ № 061001, ПИ № 061002,
ПИ № 061003, ПИ № 061004; ПИ № 061005, ПИ
№ 061006, ПИ № 063001, ПИ № 063002, ПИ № 063003,
ПИ № 063004; ПИ № 063005, ПИ № 063008, ПИ
№ 063009, ПИ № 063010, ПИ № 120001, ПИ № 120002;
ПИ № 121002, ПИ № 122002.
В землището на гр. Обзор: ПИ № 53045.139.1, ПИ
№ 53045.139.6, ПИ № 53045.139.21, ПИ № 53045.531.29,
ПИ № 53045.531.437, ПИ № 53045.531.530, ПИ
№ 53045.531.842, ПИ № 53045.531.843, ПИ
№ 53045.560.15, ПИ № 53045.560.17.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок пред Административния съд – гр. Бургас.
11957

Председател: Б. Филипов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 724
от 1 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на недвижим имот: сграда за обществено хранене – ресторант до хотелско общежитие, съставляващ имот
56722.656.493.3 по кадастрален план на гр. Плевен,
със застроена разгъната площ (РЗП) – 1611 кв. м,
в т. ч. ресторант със застроена площ 831 кв. м, и
складово сутеренно помещение със застроена площ
780 кв. м в ж. к. Сторгозия, попадаща в поземлен
имот 56722.656.493, при съседи: изток – двор; запад – хотел; север – двор; юг – двор. Имотът се
продава с отстъпено право на строеж и със съответните части от общите част и общите помещения на
сградата, която е в режим на хоризонтална етажна
собственост с другите секции на хотелския комплекс.
Имотът е описан в акт за частна общинска собственост № 30117 от 31.V.1993 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 3 от 10.V.2008 г., том ХІХ,
рег. № 7411.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
586 000 лв. и стъпка на наддаване 25 000 лв.
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2.1. Определя депозит за участие в търга 58 600 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена
в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса 150 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211
9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000, в
„УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч., в срок до 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра
за административно обслужване на община Плевен
в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 69-ия
ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки от 2.1 до 2.4 и 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11812

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 726
от 1 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на общински нежилищен недвижим имот: застроено дворно
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място, съставляващо парц. І, кв. 26 по плана на
с. Горталово, с площ 6705 кв.м, заедно с построената
в него през 1928 г. масивна едноетажна училищна
сграда със застр. площ 392 кв. м, състояща се от 4
класни стаи, коридор, учителска стая, антре и три
мази, заемащи 140 кв. м, в с. Горталово, община
Плевен, при граници на имота: югозапад – улица, и
от всички други страни – общинска мера, в размер
67 000 лв. без ДДС. Имотът е описан в акт за частна общинска собственост № 31440 от 28.V.1999 г.,
вписан в Агенцията по вписванията под № 108 от
28.V.2008 г., том ХХІІ, рег. № 8616.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
67 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 5000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга 6700 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 33-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена
в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса 150 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211
9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000, в
„УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч., в срок до 28-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик с надписано наименованието на обекта и името на участника в Центъра
за административно обслужване на община Плевен
в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 36-ия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-тия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе в 10 ч. на 66-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки 2.1 до 2.4 и от
2.5.1 до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК.
Когато последният ден на срока е неприсъствен,
този ден не се брои и срокът изтича на следващия
след него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на община Плевен да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11813

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 727
от 1 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2, изречение 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата за търговете и
конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Приема приватизационната оценка на недвижим имот: масивна четириетажна сграда – общежитие на четири етажа и сутерен със застроена площ
747,50 кв. м, външни стълбища със застроена площ
25,80 кв. м и котелно със съоръжения към него с
площ 160,40 кв. м, или обща разгъната застроена
площ – 3923,70 кв. м, без построения трафопост с
площ 48,20 кв. м (по акт за частна общинска собственост № 30595 от 19.I.1996 г. имотът е с обща
застроена площ 4100 кв. м). Имотът е построен през
1983 г. в кв. 2, ПИ II по плана на с. Беглеж, община
Плевен, при съседи: изток – физкултурна площадка
на ОУ „Васил Левски“; запад – улица; север – река;
юг – улица. Продава се с право на строеж. Към
общежитието има движимо имущество.
Имотът е описан в акт за частна общинска собственост № 30595 от 19.I.1996 г., вписан в Агенцията
по вписванията под № 72 от 12.VI.2008 г., том ХХV,
рег. № 9593.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата за
търговете и конкурсите при начална тръжна цена
170 000 лв. без ДДС и стъпка на наддаване 10 000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга 17 000 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена
в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса 150 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка № IBAN BG31 UNCR 9660 3211
9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000, в
„УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч. в срок до 31-вия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в
запечатан непрозрачен плик с надписани наименованието на обекта и името на участника в Центъра
за административно обслужване на община Плевен
в срок до 17,30 ч. на 36-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 39-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
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2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 61-вия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 66-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 69-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по точки от 2.1 до 2.4 и от т. 2.5.1
до 2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта да се извършва всеки работен ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата
за провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
2.8. Достигнатата на публичния търг цена на
оборудването в котелното и движимото имущество
подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45,
ал. 5, т. 2 ЗДДС.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
общината протокола от търга. Възлага на кмета на
общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11814

Председател: Г. Спартански

РЕШЕНИЕ № 728
от 1 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК
във връзка чл. 6, ал. 1, чл. 14, ал. 4 и чл. 16, ал. 2
и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Плевен, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване за
продажба на недвижим нежилищен имот: застроен
урегулиран поземлен имот с площ 5760 кв.м, отреден
за детска градина, в кв. 20 по плана на с. Бохот
и построените в него: едноетажна сграда (бивше
училище) със застроена площ 416,00 кв.м и полумасивна сграда, състояща се от две стаи и коридор, с
площ 63 кв.м, при граници на имота: север – улица
ОК 184 – ОК 183; юг – улица ОК 187 – ОК 182;
изток – улица ОК 183 – ОК 182; запад – улица ОК
187 – ОК 184, по реда на Наредбата за търговете и
конкурсите при начална тръжна цена 55 000 лв. без
ДДС и стъпка на наддаване 2000 лв.
Актуван е с акт за частна общинска собственост
№ 35299 от 3.ХІІ.2008 г., вписан в Агенцията по
вписванията под № 125 от 12.ХІІ.2008 г., том 60,
рег. № 22035.
1.1. Определя депозит за участие в търга в 5500 лв.
и краен срок за внасянето му до 16 ч. на 33-тия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ чрез превод по банкова сметка, посочена
в тръжната документация.
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ДЪРЖАВЕН

1.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване на
община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу документ
за платена такса 150 лв. без ДДС или с платежно
нареждане по сметка IBAN BG31 UNCR 9660 3211
9710 16, BIC UNCRBGSF, код на плащане 44 7000 в
„УниКредит Булбанк“, клон Плевен, всеки работен
ден до 16,30 ч., в срок до 28-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.3. Предложения за участие в търга да се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника в
Центъра за административно обслужване на община
Плевен в срок до 17,30 ч. на 33-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
1.4. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 36-ия ден
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ в Актовата зала на община Плевен, ет. 1,
пл. Възраждане 2, Плевен.
1.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
1.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 58-ия ден от обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
1.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17,30 ч. на 63-ия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
1.5.3. Търгът ще се проведе от 13,30 ч. на 66-ия
ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Актовата зала на община Плевен,
ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
1.6. Сроковете по т. от 1.1 до 1.4 и от 1.5.1 до
1.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след него
присъствен ден.
1.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в община
Плевен, отдел „ОПКП“.
1.8. Достигнатата на публичния търг цена подлежи на облагане с ДДС на основание чл. 45, ал. 5,
т. 1 ЗДДС.
2. Възлага на кмета на община Плевен да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор за
продажба като част от нея.
3. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета на
община Плевен протокола от търга. Възлага на кмета
на общината в срок 3 работни дни след получаването
на протокола от проведения търг да определи със
заповед спечелилия търга участник.
4. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.
11815

Председател: Г. Спартански

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 521
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 21, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява ПУП – план за застрояване за

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

ПИ с идентификатор 61460.48.60 по одобрена кадастрална карта на гр. Раднево, община Раднево,
област Стара Загора.
11906

Председател: Т. Сотирова

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 409
от 16 октомври 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
ЗНП, чл. 15, ал. 1, 3 и 5 ППЗНП и Решение № 487
от 25.IX.2009 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, закривам:
1. Целодневна детска градина с адрес с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян, ул. Георги
Арнаудов 8.
2. Трудовите правоотношения с персонала да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Децата от ЦДГ – с. Хвойна, да бъдат пренасочени към ЦДГ – с. Павелско.
4. Задължителната документация на ЦДГ – с. Хвойна, да се приеме на съхранение от ЦДГ – с. Павелско.
5. Имуществото на Целодневна детска градина – с. Хвойна, да се приме от допълнително определена със заповед на кмета на община Чепеларе
приемателно-предавателна комисия.
Заповедта влиза в сила 14 дни след обнародването
є в „Държавен вестник“.
11997

Кмет: Г. Попов

42. – Агенцията за приватизация на основание
чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, § 2 от допълнителните
разпоредби на Закона за сделките с компенсаторни
инструменти, чл. 22, чл. 45а, чл. 45б, ал. 1 и 2 и чл. 45е
от Наредбата за условията и реда за организиране
и провеждане на централизирани публични търгове
за продажба на акции – собственост на държавата,
във връзка с договор № 24/17.11.2003 г. за възлагане
на техническото изпълнение на централизирани
публични търгове, сключен с „БФБ – София“ – АД,
и Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС (ДВ, бр. 20
от 2003 г.) за приемане на годишен списък на търговските дружества с държавно участие в капитала,
при приватизацията на които се допуска плащане
с непарични платежни средства през 2003 г., Решение № 855 от 8.12.2003 г. (ДВ, бр. 109 от 2003 г.),
Решение № 974 от 11.12.2004 г. (ДВ, бр. 111 от
2004 г.), Решение № 424 от 2.07.2008 г. (ДВ, бр. 73
от 2008 г.) и Решение № 576 от 1.07.2009 г. (ДВ,
бр. 72 от 2009 г.) на МС за изменение и допълнение
на Решение № 117 от 21.02.2003 г. на МС, Решение
№ 2253-П от 15.04.2003 г., Решение № 2611-П от
15.01.2004 г., Решение № 2653-П от 16.02.2004 г.,
Решение № 2681-П/10.03.2004 г., Решение № 2722-П
от 13.04.2004 г., Решение № 2886-П от 9.09.2004 г.,
Решение № 2935-П от 8.12.2004 г., Решение № 3015-П
от 22.06.2005 г., Решение № 3047-П от 11.11.2005 г.,
Решение № 3058-П от 28.02.2006 г., Решение № 3081П от 9.08.2006 г., Решение № 3108-П от 21.12.2006 г.,
Решение № 3130-П от 13.06.2007 г., Решение № 3177-П
от 17.03.2008 г., Решение № 3178-П от 15.04.2008 г.,
Решение № 3187-П от 4.08.2008 г., Решение № 3189-П
от 23.09.2008 г., Решение № 3203-П от 21.04.2009 г.,
Решение № 3206-П от 23.06.2009 г. и Протоколно
решение № 12766 от 14.10.2009 г. на ИС на АП
обявява:

СОФИЯ

СИЛИСТРА

БУРГАС

ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ПЛОВДИВ

БУРГАС

БЯЛА СЛАТИНА

СОФИЯ

ПАЗАРДЖИК

МОНТАНА

ПЛЕВЕН

СОФИЯ

ЕЛЕНА

ДОБРИЧ

МИЗИЯ

4 „ДЕЯ БИЛД“ („КРЕМИКОВСКИ
СТРОИТЕЛ“ – АД)

5 „ДОМОСТРОЕНЕ“ – АД

6 „ЕКОКЛИМА“ – АД

7 „ИЗОМИНА“ – АД

8 „КРЕПЕЖНИ ИЗДЕЛИЯ“ – АД

9 „МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ“ – АД

10 „МЛЕЧНА ПРОМИШЛЕНОСТ“ – АД

11 „МОНБАТ“ – АД (АКУМИКАР – АД)

12 „НОВАЛИС“ (МЕБЕЛ – ЛУКС“ –
АД)

13 „ОГОСТА“ – АД

14 „ПЛЕВЕНФИЛМ 99“ – АД („ПЛЕВЕН ФИЛМ“ – АД)

15 „ПРОМПРОЕКТ“ – АД

16 „РЕМЕЛ“ – АД

17 „СВОБОДА“ – АД

18 „СКЪТ МИЗИЯ“ – АД

000175708

834053448

BG000175708

BG834053448

BG814191356

BG121085994

BG114003922

BG111004887

BG112004064

BG111028849

BG106036965

BG812116465

BG115006871

538262

37962

150000

50000

20677

90455

1082000

39000000

15794

2810551

239343

64565

327743

128711

73637

50540,8

2810551

239343

64565

655486

128711

73637

50000

1552490

3317655

3

2

1

1

2,5

1

1

1614786

75924

150000

50000

51692,5

90455

1082000

1 39000000

3,2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

8

0,000

0,290

0,169

0,002

0,295

0,910

0,369

0,000

0,684

0,346

0,0004

0,008

0,055

0,002

0,010

0,010

0,050

0,331

9

1

110

253

1

61

592

3995

68

108

9734

1

5

179

3

7

5

769

10970

10

0,0002

0,290

0,169

0,002

0,295

0,654

0,369

0,0002

0,684

0,346

0,0004

0,008

0,055

0,002

0,010

0,010

0,050

0,331

11

%

3

220

253

1

152,5

592

3995

68

345,6

9734

1

5

358

3

7

5

769

10970

12

лева

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

публично

непублично

непублично

публично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

непублично

13

безналични

безналични

безналични

безналични

налични

безналични

безналични

безналични

безналични

налични

безналични

безналични

налични

безналични

безналични

безналични

безналични

безналични

14

Вид на
акциите

15

лева

–

2,00

6,87

–

2,50

1,00

1,00

7,22

3,20

1,00

1,02

–

2,00

–

–

–

9,21

11,67

Минимална
продажна
цена на една
акция

16

Забележка

ВЕСТНИК

814191356

121085994

114003922

111004887

112004064

111028849

106036965

812116465

115006871

BG104008690

BG102127773

BG118003229

BG121072566

50000

7

брой

Акции, предлоОбща номиВид на дружени за про- нална стойност жеството към
дажба
на акциите,
07.09.2009 г.
предложени за (по данни от
ЦПТ
КФН)

ДЪРЖАВЕН

104008690

102127773

118003229

121072566

109052405

1552490

3317655

6

Капитал
Номи- Капитал
Размер
по послед- нална
по пона дърна съдебна стойследна
жавното
регистра- ност на съдебна участие в
ция
акция регистра- капитала
ция
бр. акции
лева
лева
%

88

BG109052405

ДУПНИЦА

3 „ВИНПРОМ – ДУПНИЦА“ – АД

820174176

BG820174176

5

ТРОЯН

4

Идентификационен номер по
ДДС

2 „БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН“ – АД

3

ЕИК по
БУЛСТАТ

BG819364374

2

1

Седалище

I. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ ПОД 1% ОТ КАПИТАЛА
1 „БАЛКАНФАРМА – ДУПНИДУПНИЦА
819364374
ЦА“ – АД („ФАРМАЦИЯ“ – АД)

Наименование на дружеството

1. Начало на двадесет и втори централизиран публичен търг, на който се предлагат за продажба акции от следните дружества:

№

С Т Р.
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ВРАЦА

СОФИЯ

РУСЕ

24 „ХИМКО“ – АД

25 „ЮНАЙТЕД ПРОПЪРТИС БГ“
(„ДОМОСТРОИТЕЛ СЗ“) – АД

26 „ЮТА“ – АД

СОФИЯ

СОФИЯ

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

АСЕНОВГРАД

СОФИЯ

РАКИТОВО

КАЗАНЛЪК

БУРГАС

ВАРНА

РУСЕ

СОФИЯ

ТРЯВНА

КАВАРНА

ЗЕМЕН

27 „АГРО МЕЛ БГ“ – АД

28 „АГРОМАШИНАИМПЕКС“ – АД

29 „АНГЕР“ („МЕСОКОМБИНАТ – СМОЛЯН“) – АД

30 „АСАНСЬОРОСТРОЕНЕ 98“ – АД

31 „БАЛКАНКАР – РУЕН“ – АД

32 „БЕРТУЦИ – КОМЕРС“ („ТРОПИК“) – АД

33 „БЛАТЦА“ – АД

34 „БЪЛГАРИЯ – К“ – АД

35 „ВОДНО СТОПАНСТВО – БУРГАС“ – АД

36 „ДИМЯТ“ – АД

37 „ДУНАВСКА КОПРИНА“ – АД

38 „ЕНЕРГОСТРОЙ“ („ЕИ СТРОЙКО“) – АД

39 „ИЗКУСТВО“ – АД

40 „КАЛИАКРА ХОТЕЛС“ (КАЛИАКРА“) – АД

41 „КАРИЕРИ И ВАРОДОБИВ“ – АД

113012808

BG113012808

BG834025687

BG817049839

BG106006406

BG827238585

BG103107332

BG102221906

BG833067562

BG112066287

BG127015611

BG115050145

BG121833153

49273

436088

217327

10150

440629

971800

173910

214171

26645

137048

169200

120142

13613

929742

916343

136705

765176

13628275

3287117

69000

153617

50000

6
46123

7

3287117

69000

153617

50000

8
92246

2

4

2

5

1

1

1

1

2

1

1

1

4

1

1

1

1

98546

1744352

434654

50750

440629

971800

173910

214171

53290

137048

169200

120142

54452

929742

916343

136705

765176

1 13628275

1

1

1

1

2

15,106

10,853

2,070

9,803

8,583

1,521

9,645

1,059

1,246

3,554

32,134

25,000

1,447

15,056

1,462

0,614

0,011

0,554
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5,03
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834025687

817049839

106006406

827238585

103107332

102221906

833067562

112066287

127015611

115050145

121833153

BG120015726

BG831640426

BG103003321

BG827238425

BG123020073

BG816089688

BG104053670

BG110033149

BG117000591

BG820174125

5
BG120007811
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120015726

831640426

103003321

II. ДРУЖЕСТВА С ПАКЕТИ ОТ АКЦИИ НАД 1% ОТ КАПИТАЛА

827238425

123020073

816089688

104053670

ТЪРГОВИЩЕ

23 „ФАБРИКА ЗА МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ“ – АД

117000591

110033149

РУСЕ

21 „ТРУД“ („ТРУД – ЕНЕРГОИНВЕСТ“) – АД

820174125

4
120007811

22 „УНИТЕХ“ – АД (ЗАВОД „ХРИСТО ТРОЯН
СМИРНЕНСКИ“ – АД)

ДОЙРЕНЦИ

20 „ТЕХНОКОРОЗА“ – АД

3

ДЕВИН

1
2
19 „СТС – СЛАБОТОКОВИ СЪЕДИНИТЕЛИ“ („СТС“) – АД
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С. КРУПНИК

СИЛИСТРА

ЛОМ

ГЕНЕРАЛ
ТОШЕВО
СОФИЯ

С. ЛЕВКА, ХАС
КОВСКА ОБЛ.
СОФИЯ

ПЛОВДИВ

СОФИЯ

РУСЕ

БУРГАС

ПЛОВДИВ

СЕВЛИЕВО

ЯМБОЛ

ПАЗАРДЖИК

СОФИЯ

ПЛОВДИВ

ДВЕ МОГИЛИ

ГАРА ЕЛИН
ПЕЛИН

44 „КРУПНИШКА КОМУНА“ – АД

45 „ЛЕСИЛХАРТ“ – АД

46 „ЛОМАВТОТРАНСПОРТ“ – АД

47 „МЕТАЛЕН АМБАЛАЖ“ – АД

49 „НИВА“ – АД

50 „ОРАНЖЕРИИ ГИМЕЛ“ – АД

51 „ПЛОВДИВСКА КОНСЕРВА“ – АД

52 „ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И
СИСТЕМИ“ – АД

53 „РУСЕНСКО ПИВО“ – АД

54 „СВОБОДНА БЕЗМИТНА
ЗОНА – БУРГАС“ – АД

55 „СВОБОДНА ЗОНА – ПЛОВДИВ“ – АД

56 „СЕВКО“ – АД

57 „СИЛА“ – АД

58 „ТЕХНОТЕКС“ – АД

59 „ТРАНСТУРИСТ“ – АД

60 „ФИЛ-2000“ – АД

61 „ФУРАЖИ“ – АД

62 „ШАМОТ“ – АД
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822150722
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BG812173128

BG117015901

BG831639462

BG115051642

BG175479761

BG126060849

BG831641713

BG124033636

BG111000853

BG118005592

BG101020042

BG114077207
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831641713

124033636
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4
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2. Централизираният публичен търг за продажба на пакетите акции, посочени в т. 1, ще се проведе на „приватизационен пазар“ сегмент „Централизиран публичен търг“ на „Българска фондова борса – София“ – АД, при условията на Правилника за работа на борсата и Приложение № 9 – Правила
за организация и провеждане на централизирани публични търгове.
3. Началната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е шестият работен ден, считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“.
4. Крайната дата на предлагането на акциите за продажба на централизирания публичен търг е четиринадесетият работен ден, считано от датата на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Продължителността на централизирания публичен търг е до изтичане на срока по предходното изречение или до изчерпване на предложеното на търга количество акции.
5. Седем дни преди началната дата на централизирания публичен търг „БФБ – София“ – АД, ще публикува информационните проспекти за дружествата по т. 1 в своя бюлетин или в своята интернет страница.
6. В случаите на различие на посочените данни от тръжното обявление и информационните проспекти за дружествата да се считат тези от тръжното
обявление.
7. За дружествата от раздел I на тръжното обявление не се изисква актуализация на информационните проспекти съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции – собственост на държавата.
Изпълнителен директор: Т. Николов
11926

48 „МОТОТЕХНИКА – І“ – АД

СОФИЯ

43 „КЛАС – СОФИЯ“ – АД

3

АЙТОС

1
2
42 „КЕТЧУП – ФРУКТ“ – АД

С Т Р.
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640. – Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни техноло
гии – София, обявява конкурси за професори по:
05.03.16 история на науката и техниката (история на
библиографската наука) – един; 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното
производство (психология на лидерството) – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – на адрес: София, бул. Цариградско шосе 119, стая111, тел. за справки: 971-80-17.
11995
92. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за преподавател по 05.04.20 германски езици (английски
език) – един, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, София 1373, ул. Суходолска 175, тел.
80-29-122.
11981
9. – Тех ни ческ и ят у ниверси те т – Габрово,
обявява конкурс за асистент по 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното
производство (основи на социалната работа, организация и управление на социалните дейности)
към катедра „Социални науки“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
справки: ул. Хаджи Димитър 4, „Научно развитие“,
тел. 066/801-511.
11980
504. – Геофизичният институт – БАН, София,
обявява конкурс за старши научен сътрудник по
01.04.08 физика на океана, атмосферата и околоземното пространство със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за
участие се подават в канцеларията на института,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 3.
11828
33. – Икономическият институт на БАН – Со
фия, обявява конкурси за старши научни сътрудници І ст. по: 05.02.03 народно стопанство (вкл.
регионална икономика и история на народното
стопанство) – един, за сек ци я „Региона лна и
секторна икономика“; 05.02.10 световно стопанство и международни икономически отношения
(международни сравнителни анализи) – един, за
секция „Международна икономика“, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Аксаков 3.
11925
976. – Институтът за космически изследва
ния – БАН, обявява конкурс за двама научни
сътрудници по 01.04.12 дистанционни изследвания
на Земята и планетите със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се
подават в офиса – ИКИ – БАН, София 1000, ул.
Московска 6, тел. 02/988-35-03.
11979
29. – Медицинският факултет при Медицин
ския университет – София, обявява конкурс за
Катедрата по социална медицина и здравен мениджмънт за доцент по 03.01.53 социална медицина
и организация на здравеопазването и фармацията
за нуждите на секция „Медицинска информатика
и здравен мениджмънт“ със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и
справки: в катедрата по СМЗМ, МБАЛ „Царица
Йоанна“, София 1527, ул. Бяло море 8, ет. 4, тел.
9432 456, 9432 159, 9432 259.
11808
30. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс за Катедрата
по ортопедия и травматология за двама асистенти
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по 03.01.40 ортопедия и травматология: един – за
нуждите на Детската клиника, и един – за нуждите
на Клиниката по обща ортопедия и ендопротезиране на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки: при секретарката на директора на УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, София 1614,
бул. Н. Петков 56, тел. 8181 750.
11809
45. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Пазарджик, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти в района на 16-а жп линия Септември – Добринище за територията на жп гара Варвара в
землището на с. Варвара, община Септември, и
жп гара Костандово в землището на с. Костандово,
община Ракитово, 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 – Пазарджик.
11825
13. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външен водопровод“ за ПИ 000721 по
КВС на землище с. Генерал Кантарджиево, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище
с. Генерал Кантарджиево: 000721 –„Трафалгар Ленд
2“ – ООД, 000579 Дмитри Анатолиевич Шарапов и
Олена Шарапова Шарапова, 000598 – полски път на
община Аксаково, 000578 – полски път на община
Аксаково, 000727 – „Анелия“ – ЕООД, 115001 –
„Парсалас Естейт“ – ООД, 115002 – Маринела Миткова Томова, 115015 – „Акрополис“ – ООД, 115013 –
„Братя М.А.М. Теодору“ – ООД, 000260 – полски
път на община Аксаково, 000366 – полски път на
община Аксаково, 135026 – Георги Тодоров Василев,
000680 – полски път на община Аксаково. Планът
се намира в сградата на общинска администрация
Аскаково 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 могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета на
община Аксаково.
11908
63. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Хидрофорна инсталация, водопровод до о.т. 1594,
битов и дъждовен канал от о.т. 1526 до о.т. 1536“,
м. Кошерината, землище на гр. Банско, община
Банско. Документацията по изработения проект
е на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11937
64. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за „Кабели
20kV от ТП „Дикта Инженеринг“ до проектен ТП
в ПИ 176118 до най-близък стълб на ВЕЛ 20kV
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„Бъндерица“, м. Свети Иван, землище на гр. Банско,
община Банско. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на община Банско. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11847
65. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Кабелна линия 20 kV за КТП 3х800 kVa 20/0,4 kV
в ПИ 155115“, м. Асаница, землище на гр. Банско,
община Банско. Документацията по изработения
проект е на разположение всеки работен ден в стая
309 в сградата на община Банско. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и искания по проекта могат да бъдат подавани
до общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11948
66. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Реконструкция на съществуващ и изграждане
на нов битов канал от ПИ 153010 до същ. РШ“,
м. Карантията, землище на гр. Банско, община
Банско. Документацията по изработения проект
е на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11949
67. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Кабел 20 kV за захранване на КТП в ПИ 153014“,
м. Карантията, землище на гр. Банско, община
Банско. Документацията по изработения проект
е на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11950
68. – Община Банско на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за „Изграждане на битов канал от ПИ 153008 до ПИ 153010“,
м. Карантията, землище на гр. Банско, община
Банско. Документацията по изработения проект
е на разположение всеки работен ден в стая 309 в
сградата на община Банско. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
11951
816. – Община Божурище на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – трасе на водопровод
с. Мала Раковица, м. Витошица. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да
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направят писмени възражения по проекта до община
Божурище в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
11982
94. – Община Елхово, област Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план за външно електрозахранване за поземлен
имот № 022039, в землището на с. Гранитово, община Елхово, който е изложен в отдел „ТСУС“ на
община Елхово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
11810
9 7. – О б л а с т н и я т у п р а в и т е л н а о б л а с т
Кюстендил на основание чл. 142, ал. 1, чл. 148,
ал. 3 и 4 и чл. 149, ал. 4 ЗУТ, чл. 200, ал. 2 ЗЕ и
чл.28 от Наредбата за УБЕПРГСИУПГ при условията на: Лицензия за транзитен пренос на природен газ за територията на Република България
№ Л-214-09/29.ХІ.2006 г. от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране; Разрешение
№ 00611 от 26.VІ.2008 г. и Разрешение № 00787 от
31.VІІ.2008 г., издадени от Комисията за регулиране на съобщенията, и заявление до областния
управител с вх. № 26-00-97/1.Х.2009 г. обявява, че
е издал разрешение за строеж № 3 от 7.Х.2009 г.
на възложителя „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление София 1336, ж.
к. Люлин 2 бул. Панчо Владигеров 66, вписано в
търговския регистър на Агенцията по вписванията
с ЕИК 175203478, представлявано от Иван Кирилов
Дреновички – изпълнителен директор, да извърши
строителните работи по одобрен инвестиционен
проект № 3 (7.Х.2009 г.) на основание чл. 143, ал. 1
и 2, чл. 144, ал. 1 и чл. 145, ал. 2 ЗУТ при условията
на чл. 142, ал. 4 и ал. 6, т. 2 ЗУТ – комплексен доклад от „Дарис“ – ООД, София – Лиценз от МРРБ
№ ЛК-000186/19.10.2004 г. от Областния управител
на област Кюстендил, за строеж: магистрален
оптичен кабел в сервиту та на съществуващия
транзитен газопровод за Македония в участъка на
ВТ ГИС „Дупница“ до ВТ ГИС „Гюешево“ и на
локален оптичен кабел до АГРС „Кюстендил“ (ІІІ
категория) с местонахождение: трасе, преминаващо
през територията на общините Дупница, Бобов дол,
Невестино и Кюстендил. Разрешението за строеж
заедно с одобрения инвестиционен проект подлежи
на обжалване пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.
11952
9. – Община Перник на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: Автомагистрала Люлин от км 0+000 до
км 19+135.21 изместване на съоръжения на техническата инфраструктура – ел. провод 110 kV, ел.
проводи 20 kV и водопровод, засягащи масиви 3,
10, 11, 13 и 14 и имоти с № 306, 13036, 13039, 13040,
13041, 13121, 13175, 13205, 14001, 14003, 14019, 14022,
14064, 14065, 14067, 14077, 14078, 312, 14015, 14016,
14017, 14018, 14081, 34029, 34030, 34041, 34044, 34045,
34046, 34047, 34048, 34049, 34050, 34056, 34057,
34058, 34059, 34060, 34083, 34084 и 34096 по КВС
на землище с. Големо Бучино, масиви 1 и 120
по КВС на землище с. Люлин, имоти с № 1, 19,
11026, 11027, 11028, 11074, 11076, 12016 по КВС на
землище кв. Църква и масиви 16 и 50 по КВС на
землище на гр. Перник, кв. Изток, община Перник.
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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. Проектът е изложен в община
Перник, стая № 5, ет. 12.
11837
61. – Община Плевен на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГЖМЖСВ съобщава че списък № 3 на
правоимащите граж дани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изготвен и
поставен на публично място на таблото на ет. 1 на
общинската администрация Плевен. 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“ пред кмета
на общината.
11954
3. – Общинската служба по земеделие – гр. Раз
лог, област Благоевград, на основание чл. 27а, ал. 3
и чл. 30, 32 и 33 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изготвен
график за трасиране и въвод на собствениците по
плана за обезщетение със земя за землищата на гр.
Разлог (ЕКАТТЕ 61813), с. Баня (ЕКАТТЕ 02693),
с. Бачево (ЕКАТТЕ 02960), с. Годлево (ЕКАТТЕ
15326), с. Горно Драглище (ЕКАТТЕ 16754), с. Долно
Драглище (ЕКАТТЕ 22602), с. Елешница (ЕКАТТЕ
27293) и с. Добърско (ЕКАТТЕ 21748), община Разлог.
11907
30. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване на с. Въглен, община Сливен, който е
изложен в кметство с. Въглен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
11909
31. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за регулация на улици,
на поземлени имоти за обществени мероприятия
и устройствени зони на местност Погребите, селищно образувание „Изгрев“, землище Сливен, в
т.ч. допълнително включените в регулационните
граници на гр. Сливен терени. Планът е изложен
в общината – стая 35. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
11910
32. – Община Сливен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за линейните
обекти на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„АМ „Тракия“ Лот 3 – допълване при реконструкции
на ел. проводи, тт – кабели и газопровод от км
241+900 до км 277+597“, в землищата на с. Биково,
гр. Кермен и с. Чокоба, община Сливен, който е
изложен в стая 35 в община Сливен. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация.
11911
31. – Община Созопол (ЕКНМ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – обект на техническата
инфраструктура, извън границите на населените
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места в обхват на масиви 14, 15 и 16, местност
Соленки, землище гр. Созопол, област Бургас. С
ПУП се обособява план за улична регулация на:
улица с осови точки 323-324-325-326-327-328-329-330331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367 с ширина
9 м (6 м ширина на уличното платно и тротоари
двустранно по 1,50 м), завършваща с уширение в
имоти 16003 и 16032; улица с осови точки 323-174173-172-198-171-170-169-168-167-166, ширина 8 м (5 м
ширина на уличното платно и тротоари двустранно по 1,50 м); улица с осови точки 246-247-248 с
ширина 8 м (6,50 м ширина на уличното платно и
тротоар едностранно от 1,50 м); улица с осови точки
265-264-263-262-261-260-259-258-257-256-255-254-253252-251-250-249-248 с ширина 8 м (5 м ширина на
уличното платно и тротоари двустранно по 1,50 м);
улица с осови точки 225-368-279-278-277-276-275-274273-272-271-270-281-265 с ширина 8 м (5 м ширина
на уличното платно и тротоари двустранно по 1,50
м); улица с осови точки 224-225-226-227-228-229-246
с ширина 8 м (5 м ширина на уличното платно и
тротоари двустранно по 1,50 м); улица с осови точки
323-175-176-177-322-321-320-245-244-243-242-241-240239-238-237-236-235-234-233-232-231-230-224 с ширина
8 м (5 м ширина на уличното платно и тротоари
двустранно по 1,50 м). 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.
11953
54. – Община Ценово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ и § 4, ал. 1, т. 2 ПЗРЗКИР съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация на с. Ценово (улична регулация от
о.т. 1 до о.т. 315, квартали с дворищна регулация
от № 1 до № 79); допълва кадастралния план на
с. Ценово с ПИ от № 926 до № 993 и от № 9578 до
№ 9581. Проектът е изложен за разглеждане в стая
304 в сградата на общинската администрация. 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 общинска
администрация Ценово.
11955
38. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземен електропровод, захранващ
следните ветрогенератори в ПИ № 58595.10.50 и
58595.10.47, с Пролез, и 16095.19.78, с. Горичани,
община Шабла, засягащи следното трасе поземлени имоти: № 58595.10.44, 58595.10.41 и 58595.11.120,
землище с. Пролез, и 16095.18.184, 16095.18.92,
16095.18.71, 16095.18.185 и 16095.18.70, землище с.
Горичани, община Шабла, с възложител „Борко“ – ЕООД, Велико Търново, който се намира в
общинската администрация Шабла, стаи 104, 105.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация Шабла.
11912
380. – Община Шабла на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план за елементи на техническата
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инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземен електропровод, захранващ
следните ветрогенератори в ПИ № 16095.22.132 и
16095.22.130, с. Горичани, община Шабла, засягащи
следното трасе поземлени имоти: № 83017.101.172
и 83017.101.42, землище гр. Шабла, община Шабла,
и ПИ № 16095.22.121, 16095.22.132, 16095.22.135,
16095.22.136 и 16095.22.130, с възложител „Уиндтек
България“ – ООД, гр. Шабла, който се намира в
общинската администрация Шабла, стаи 104, 105.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация Шабла.
11913
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 кадастралната 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 могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
11835
89. – Община Ямбол на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че окончателният списък на отговарящите на условията на ЗУПГМЖСВ
притежатели на многогодишни жилищноспестовни
влогове за 2009 г. е изложен в общината. На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът може
да бъде обжалван по реда на ЗАП в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
11836

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Добрин Василев Стоянов и Николай Василев
Стоянов, с което оспорват разпоредбата на чл. 80,
ал. 4 от Правилника за администрацията в районните, окръжните, административните, военните
и апелативните съдилища (ПАРОАВАС), приет с
решение от 19.ХІІ.2007 г. на Висшия съдебен съвет
(ДВ, бр. 9 от 2008 г.), по което е образувано адм.
д. № 13091/2009 по описа на Върховния административен съд, четвърто отделение.
11998
Административният съд – Пловдив, VIII състав, призовава Илия Иванов Иванов с последен
адрес с. Маноле, област Пловдив, ул. 3 № 005,
подн. 0, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 16.XII.2009 г. в 9 ч. като заинтересована страна
по адм.д. № 1168/2009, заведено от Юрдана Петкова
Юрукова против Заповед № РД-18-37 от 8.V.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК – София. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
11930
Добричкият районен съд призовава Мелиха Исмаилова Мехмедова с последен адрес Балчик, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XII.2009 г.
в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1838/2007, заве-
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дено от Ангел Илиев Симеонов от Стара Загора,
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
11931
Самоковският районен съд призовава Снежана
Трендафилова Балова от София, ул. Люботрън, бл.
30, вх. Б, ет. 5, ап. 34, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 1.ХІІ.2009 г. в 9,45 ч. като жалбоподател по гр.д. № 34/2009 срещу ОбС „Земеделие
и гори“ – Самоков. Жалбоподателката да посочи
съдебен адрес в страната, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11991
Софийският районен съд, гр. отделение, 36
състав, призовава Цветанка Станева Симеонова с
последен адрес гр. Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 75,
вх. А, ет. 10, ап. 1, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 4.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като ответница
по гр.д. № 232/2007, заведено от Димитър Йорданов
Попов. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
11990
Софийският районен съд, 89 състав, призовава
Марк Дейвид Уайтсел, с неизвестен адрес в България, да се яви в съда на 7.ХІІ.2009 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр.д. № 6392/2009, заведено от
Олга Игоревна Афиногенова от София, за развод.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
11989
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че в същия съд е образувано с.гр.д. № 19/2009 по постъпило мотивирано
искане по чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД от ищеца Комисия за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност със седалище София (мотивираното искане има действие на искова молба)
против ответника Методи Васков Петков от с.
Буковлък, област Плевен, ул. Орлица 8, за отнемане
в полза на държавата на следното имущество: 1/2
идеална част от апартамент № 6, секция ІІ, вх.
Б, ет. 4, състоящ се от две спални, дневна, кухня,
баня, клозет и килер, в сграда в Плевен, ул. Данаил
Попов 13, застроена в дворно място с площ 758 кв.
м, съставляваща парцел ХІІ в стр. кв. 349 по плана
на града, със застроена площ 94 кв. м, заедно с
принадлежащото към апартамента избено помещение в източната страна на мазата 10 кв. м и 1/285
част от отстъпеното право на строеж на държавна
земя, съставляващо парцел ХІІ в стр. кв. 349 по
плана на Плевен; товарен автомобил „Волво ФХ“
с рег. № ЕН 9021АК, рама № YV2A4B5C6VA270123,
двигател № D1625617; ремарке за товарен автомобил
модел Кесборер СКМ 10 22 Л с рег. № ЕН 1767 ЕХ,
рама № WKK41900001011142; сумата от продажбата
на лек автомобил марка „БМВ 318И“ с рег. № ЕН
0223АМ, рама № WBA AJ510002590019, двигател
№ 184Е102916621, в размер 2934 лв.; сумата от
продажбата на лек автомобил марка „Ауди А8“ с
рег. № ЕН 6660АК, рама № WAUZZZ4DZTN011157,
двигател № A EW0 04823, в размер 19 104 лв.;
сумата от продажбата на лек автомобил марка
„Фолксваген Голф“ с рег. № ЕН7061АМ, рама
№ WVWZZZ1HZRP382949, двигател № AAZ442339,
в размер 4852 лв.; сумата от продажбата на лек
автомобил марка „Форд Фиеста“ с рег. № ЕН
9604, рама № WF0BXXGAFBMD64802, двигател
№ ND64802, в размер 2575 лв.; сумата от продажбата
на лек автомобил марка „Форд Фиеста“ с рег. № ЕН
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9267АМ, рама № WF0BXXGAFBMD70727, двигател
№ MD70727, в размер 1839 лв.; сумата от продажбата
на лек автомобил марка „Форд Фиеста“ с рег. № ЕН
9943АМ, рама № VS6BXXWPFBPM69283, двигател
№ LT04976, в размер 3310 лв. В случай че съдът не
уважи предявения иск по чл. 4 ЗОПДИППД, предявен по пазарната стойност на отчуждените движими
вещи (моторни превозни средства), под условията на
евентуалност е предявен иск с цена, изчислена въз
основа на стойността, материализирана в договорите
за покупко-продажба на МПС, както следва: сумата
от продажбата на: лек автомобил „БМВ 318И“ с рег.
№ ЕН 0223АМ, рама № WBAAJ510002590019, двигател № 184Е102916621, в размер 500 лв.; „Ауди А8“ с
рег. № ЕН 6660АК, рама № WAUZZZ4DZTN011157,
д в и г а т е л № A E W 0 0 4 8 2 3 , в р а з м е р 2 0 0 л в.;
„Фолксваген Голф“ с рег. № ЕН7061АМ, рама
№ WVWZZZ1HZRP382949, двигател № AAZ442339, в
размер 300 лв.; „Форд Фиеста“ с рег. № ЕН 9604, рама
№ WF0BXXGAFBMD64802, двигател № ND64802,
в размер 500 лв.; „Форд Фиеста“ с рег. № ЕН
9267АМ, рама № WF0BXXGAFBMD70727, двигател
№ MD70727, в размер 450 лв.; „Форд Фиеста“ с рег.
№ ЕН 9943АМ, рама № VS6BXXWPFBPM69283,
двигател № LT04976, в размер 600 лв. Плевенският
окръжен съд указва, че срокът, в който заинтересуваните могат да предявят своите претенции
върху посоченото имущество, е първото заседание,
насрочено за 22.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч.
11958
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение
№ 3586 от 22.Х.2007 г. по ф. д. № 388/2006 промени
за „П.Б. – ОПОИ“ – ООД: освобождава като съдружник Никола Кръстев; вписва като съдружник
„Бизи“ – ДООЕЛ, Македония, представлявано от
управителя Снежана Кръстева.
45007
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3813 от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 2127/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Би Ес Ел“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 176, ет.
3, ап. 9, с предмет на дейност: годишно и текущо
абонаментно счетоводно обслужване, еднократни
счетоводни услуги и консултации; вътрешна и
външна търговия с позволени от закона стоки;
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки; превоз
на пътници и товари; производство, изкупуване,
преработка и реализация на селскостопански произведения; преработка и реализация на стоки за
бита и промишлеността; търговия с всички видове
вторични суровини, производство и търговия с
алкохол и безалкохолни напитки; обмен на валута,
туристически услуги; търговия с хранителни и промишлени стоки; други дейности, незабранени със
закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Бранимир Стаменов Лазаров, който го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
45008
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3714 от 20.Х.2007 г. по ф. д. № 2128/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Престиж – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Хвостяне, община Гърмен, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; продажба на стоки в дрогерия;
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продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и чужбина; лицензионни сделки; складови сделки; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги; внос и
износ на стоки; проектиране, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Гюлхан
Хикмет Хасан, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
45009
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3686 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2103/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Филипос – фешън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Благоевград, ж. к. Ален мак,
бл. 29, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност:
производство и търговия на изделия от шивашката
промишленост; консултантски и посреднически
услуги; покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина; търговия със
стоки от собствено производство в страната и в
чужбина; селсокстопанска дейност; дърводобив и
дървопреработване; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; складови сделки; цялостно строителство
на сгради и строителни съоръжения; строителноремонтна и монтажна дейност; лицензионни сделки;
стоков контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, транспортни, таксиметрови, авторемонтни
услуги, ремонт, монтаж и продажба на компютри,
копирна техника, факса парати и всякакъв друг вид
електронна офистехника; продажба на книжарски
материали и консумативи за всякакъв вид офис
техника; продажба на вестници, списания, българска и преводна литература, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Василиос Димитриос
Захарио, който го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
45010
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3685 от 26.Х.2007 г. по ф. д. № 2102/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Божанин“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Пощенска 8, с предмет на
дейност: проектиране и строителство 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 и превозни сделки; международни и вътрешни международни превози на
товари и пътници; складови сделки; стоков контрол;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски; търговия и преработка на дърво
и дървени материали, производство на дограма,
мебели или други услуги; производство и украса на
облекла; лицензионни сделки; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг; счетоводни услуги, проверка и заверка на
годишни счетоводни отчети на предприятия и други
дейности, свързани с осъществяване на счетовод-
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ството на предприятието, дизайнер, печатарски
услуги. Дружеството с е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Атанас Георгиев
Божанин, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
45011
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г.
по ф. д. № 10122/2005 вписва промени за „Токуда
банк“ – АД: заличава Валентин Кръстев Станков
като представител на члена на надзорния съвет
„Токушукай – София“ – ЕООД; „Токушукай – София“ – ЕООД, ще се представлява от Любомир
Петров Дачев.
43463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14957/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Влади 2006“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 6, вх. Д, ет. 10, ап. 45, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякаква други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Боряна Георгиева Лещарска, която го
управлява и представлява.
43464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15411/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Т и Л
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж. к. Стрелбище, бл.
20, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност: консултантска
дейност; покупка и продажба на недвижими имоти;
производство, внос, износ и търговия със стоки,
незабранени със закон, бартер, лизинг и други външнотърговски операции; предлагане на всякакви
услуги, незабранени със закон; ресторантьорство и
хотелиерска дейност; търговско представителство,
посредничество и агентство на чуждестранни и
български физически и юридически лица в страната
и в чужбина; транспортна дейност, организиране на
вътрешен и международен туризъм, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Антония Любомирова Маркова, която
го управлява и представлява.
43465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15065/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Бултакс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, кв. Стрелбище,
ул. Твърдишки проход 23, ет. 8, офис 30, с предмет
на дейност: счетоводни и консултантски услуги,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, търговско
представителство и посредничество, комисионни и
всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Камелия Денчева Рускова и Албена
Денчева Петрова и се управлява и представлява
от Камелия Денчева Рускова.
43466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15874/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сиана
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Кремиковци“, кв. Враждебна, ул.
3, № 36, с предмет на дейност: откриване и експлоатация на заведения за обществено хранене,
хотели, мотели, къмпинги, ресторантьорство и
кафе-аперитив; почивно дело; кетъринг; търговско
представителство и посредничество; вътрешен и
международен туризъм; търговска дейност в страната и в чужбина; внос и износ на стоки, материали
и суровини; производство на стоки; реекспорт;
транспортна дейност; маркетинг; комисионна,
спедиционна, складова, лизингова; рекламна дейност; реконструкция, вкл. продажба на недвижими
имоти, както и всякакви други дейности и услуги,
позволени с чл. 1 ТЗ, и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Асен Серафимов Цанев,
който го управлява и представлява.
43467
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф. д. № 8850/2007 вписва промени за „Инфраджистикс България“ – ЕООД: заличава като управител
Владимир Станчев Павлов; вписва като управител
Даниела Тодорова Дунева, която ще управлява и
представлява дружеството.
43468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15751/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лийгъл кънсълт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж. к. Люлин 5, бл. 519,
вх. В, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: консултантски услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
(без процесуално) и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг (когато
за определени дейности се изисква издаване на
лицензии и/или разрешения от компетентен орган,
те ще се извършват след тяхното издаване). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Георги Иванов Ванев и Йордан
Димитров Димитров и се управлява и представлява
от Георги Иванов Ванев.
43469
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15944/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Домина Рейл – България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ул.
Хемус 57, вх. Б, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
транспортна и спедиторска дейност в областта на
железопътния транспорт, логистика и търговско
посредничество в страната и в чужбина, както и
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всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Домино Бетайлигунг – България“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от управителя Наско
Цветков Цанев.
43470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 12604/2004 вписва промени за „Сии
секюритиз“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите Ради Георгиев Георгиев; вписва
като член на съвета на директорите Владимир
Иванов Вълков; заличава като изпълнителен директор Дамян Менцей; вписва като изпълнителен
директор Владимир Иванов Вълков; дружеството
има нов съвет на директорите в състав: Владимир
Иванов Вълков – изпълнителен директор, Войко
Одлазек – председател и изпълнителен директор,
и Дамян Менцей – зам.-председател; дружеството
ще се представлява от председателя на СД и изпълнителен директор Войко Одлазек и изпълнителния
директор Владимир Иванов Вълков само заедно.
45396
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 4456/2005 вписва промени за „Сивием“ – ООД: вписва промяна във фамилното име
на съдружника Венета Керанова Атанасова на Бонева; заличава като съдружник Здравко Йорданов
Бонев, като дяловете му се поемат от неговата
наследница Венета Керанова Бонева; вписва нов
дружествен договор.
45397
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5184/2005 вписва промени за „ЛТ консулт“ – ООД: заличава като управител Любен
Здравков Бояров; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Татяна Василева
Александрова.
45398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 2627/2005 вписва промени
за „Евро – Сорс“ – ООД: заличава като управител Пламен Мирчев Кузев; вписва като управител
Стефан Мирчев Кузев; вписва промени в дружествения договор.
45399
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 12796/2006 вписва промени за „Еон
Ра“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Ралица Иванова Янкова на Живко
Петров Янков; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Ралица Иванова Янкова;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Живко Петров Янков, който ще управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
45400
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 3166/2006 вписва промени за „А и А
консултинг“ – ООД: вписва промяна на фамилното
име на съдружника Венета Керанова Атанасова на
Бонева; заличава като съдружник Здравко Йорданов Бонев, като дяловете му се поемат от Венета
Керанова Бонева; вписва нов дружествен договор.
45401
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 4061/2006 вписва промени за „Стройсити“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Слатина“, кв. Редута,
ул. Кутловица 15, ет. 3, ап. 8.
45402
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 13070/2006 вписва промени за „Метал
трейд България“ – ООД: заличава като съдружник
Владилен Иванов Миланов; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Владилен Иванов Миланов
на „Кльокнер метал“ – ООД, 8 дружествени дяла
от „Кльокнер метал“ – ООД, на Милко Димитров Минчев, 9 дружествени дяла от „Кльокнер
метал“ – ООД, на Гено Георгиев Василев и 8
дружествени дяла от „Кльокнер метал“ – ООД, на
Албена Георгиева Пискова; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Сердика“,
кв. Орландовци, ул. 202 № 7, ет. 6; вписва изменения
на дружествения договор.
45403
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 4045/2006 вписва промени за „Еврокетеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Анелия Ламбова Гайдарова на Чавдар
Михайлов Гайдаров; заличава като съдружник и
управител Анелия Ламбова Гайдарова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител Чав
дар Михайлов Гайдаров; дружеството продължава
дейността си като „Еврокетеринг“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Чавдар
Михайлов Гайдаров; вписва нов учредителен акт.
45404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 836/2007 вписва промени
за „Евробек“ – ООД: вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от Борис Димитров Пеев на
Румяна Петрова Пеева и 20 дружествени дяла от
Димитър Борисов Пеев на Румяна Петрова Пеева;
заличава като съдружници Борис Димитров Пеев
и Димитър Борисов Пеев; заличава като управител
Борис Димитров Пеев; дружеството продължава
дейността си като „Евробек“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Румяна Петрова Пеева; вписва учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Румяна Петрова Пеева.
45405
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15088/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ричи – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 4,
бл. 423, вх. Б, ет. 4, ап. 34, 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 и във връзка с изброеното разкриване
и експлоатация на търговски обекти, транспортна,
превозна и спедиторска дейност, в т. ч. таксиметрови
превози, търговско представителство, посредничество и комисионерство, рекламни и маркетингови
услуги, хотелиерство, ресторантьорство и туристическа дейност, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и всякакви
други сделки и услуги, съобразени и незабранени
от законодателството. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ирина Иванова Леонидова, която го
управлява и представлява.
45406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12816/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Карлич“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Петър Богдан 37, с предмет на
дейност: създаване и разпроастранение на високотехнологични продукти, предлагане на услуги,
обслужващи природосъобразен и здравословен
начин на живот, като фитотерапия, хомеопатия,
здравословно хранене, възстановителни процедури,
масажи, свързани с тези услуги, туроператорска
и образователна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Савов Чобанов и Владимир Александрович Лисичкин и се управлява и представлява
от Георги Савов Чобанов.
45407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15355/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Бирлик“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 3,
бл. 304, вх. 2, ет. 1, офис 5, с предмет на дейност:
строителна, ремонтна и монтажна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
отдаване под наем и продажба, външна и вътрешна
търговия с промишлени стоки на едро и на дребно във
всички разрешени форми, консултантска дейност,
представителство (без процесуално), посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, търговска дейност в областта на
туризма, хотелиерство, ресторантьорство, сделки с
интелектуална собственост, както и всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Орхан Сьойлемез,
който го управлява и представлява.
45408
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 9412/2006 вписва промяна за „Бест бългериън рентълс“ – ООД: вписва прехвърляне на 32
дружествени дяла от Иван Желязков Георгиев на
Златка Иванова Георгиева; заличава като съдружник
Иван Желязков Георгиев; вписва като съдружник и
управител Златка Иванова Георгиева; дружеството
ще се управлява и представлява от Желязко Иванов
Георгиев, Мирослав Чавдаров Ненковски и Златка
Иванова Георгиева заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
45409
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 194, ал. 3 ТЗ с определение от 18.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 5227/91 на решението
на ОС на акционерите на „Централна кооперативна банка“ – АД, от 29.VI.2007 г. за увеличение
на капитала на дружеството от 72 760 779 лв. на
83 155 176 лв. чрез издаване на нови 10 394 397
безналични поименни акции с номинална стойност
1 лв. всяка една.
45410
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 11541/2004 вписва промени за „Соло
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билд“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Пламен Иванов Петров; вписва прехвърляне на
40 дружествени дяла от Цецо Георгиев Лозанов на
Пламен Иванов Петров; дружеството продължава
дейността си като „Соло билд“ – ООД; дружеството
ще се управлява и представлява от Цецо Георгиев
Лозанов и Пламен Иванов Петров заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор; премества
седалището и адреса на управление от София,
район „Красно село“, ул. Хайдушка гора 38, ет. 3,
във Видин, ул. Иван Вазов 2.
45411
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 10612/2004 вписва промени за „Аоба“ – ООД:
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от
Емилиян Митков Генчев на Мария Борисова Срадкова и 15 дружествени дяла от Емилиян Митков
Генчев на Даниел Златилов Хаджиев; заличава като
съдружник и управител Емилиян Митков Генчев;
вписва като съдружник Мария Борисова Срадкова; дружеството ще се управлява и представлява
от Даниел Златилов Хаджиев; вписва промени в
држествения договор.
45412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 3636/2004 вписва промени за „ППДП – трейдинг груп“ – ООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Павлин
Светломиров Койнов на Данаил Тодоров Георгиев;
заличава като съдружник Павлин Светломиров
Койнов; дружеството продължава дейността си като
„Даци – Данаил Георгиев“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Данаил Тодоров Георгиев,
който ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
45413
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 11188/2004 вписва промени за „Ем Ем
къмюникейшънс“ – ООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Емилия Иванова Ананиева
на Михалина Томова Юлиянова и 250 дружествени дяла от Емилия Иванова Ананиева на Виктор
Владимиров Чобанов; заличава като съдружник
и управител Емилия Иванова Ананиева; вписва
като съдружник и управител Виктор Владимиров
Чобанов; вписва промяна на наименоването на
„К.Р.И.И.М.“ – ООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Якубица 2, вх. Б; вписва промяна в предмета
на дейност: финансово-счетоводни, консултантски,
информационни услуги, пространствено оформяне
на екстериор и интериор, дизайн, проектно-проучвателна и конструкторска дейност, изграждане и
експлоатация на магазини и складове, трансфер
на технологии и ноу-хау, инженеринг, маркетниг,
реклама търговско представителство, посредничество, комисионерство, търговия на едро и дребно,
предоставяне под наем на недвижими имоти и
движими вещи, хотелиерство, ресторантьорство и
всякакви други дейности, незабранени със закон;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Виктор
Владимиров Чобанов.
45414
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 3817/2004 вписва промени
за „Сън кис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Методи Георгиев Йорданов на
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Виолета Методиева Георгиева-Галева; заличава като
едноличен собственик на капитала Методи Георгиев Йорданов; вписва като едноличен собственик
на капитала Виолета Методиева Георгиева-Галева;
вписва учредителен договор.
45415
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16102/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Сити трей
динг – БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Патриарх
Евтимий 81, с предмет на дейност: таксиметров
превоз, транспортна дейност в страната и в чужбина, пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска
дейност, посредническа дейност, рекламна дейност в
страната и в чужбина, реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, производство и реализация
на промишлени стоки и предмети на бита, отдих,
туризъм, лизинг, интернет услуги, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Боян Любомиров Ничев, Пламен Василев
Белчев и Кирил Николов Кънев и се управлява и
представлява от Боян Любомиров Ничев.
45416
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф. д. № 21426/95 вписва промени за „Медиа
комуникации“ – ООД: вписва прехвърляне на 26
дружествени дяла от Анжело Йорданов Аргиров на
Иван Стоянов Гърдев; заличава като съдружник
и управител Анжело Йорданов Аргиров; вписва
като управител Иван Стоянов Гърдев; дружеството
продължава дейността си като „Медиа комуникации“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
Иван Стоянов Гърдев; дружеството ще се управлява
и представлява от Иван Стоянов Гърдев; вписва
промяна в дружествения договор.
43510
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г. по
ф. д. № 8559/96 вписва промени за „Директ“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Цоко Недков
Нехризов; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла
от Стефанка Живкова Нехризова в качеството на
наследник по закон на Цоко Недков Нехризов на
Диана Цокова Нехризова; дружеството продължава
дейността си като „Директ“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Диана Цокова Нехризова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Диана Цокова Нехризова; вписва нов устав на
дружеството.
43511
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.Х.2007 г.
по ф. д. № 10306/97 вписва промени за „Атлантика
2000“ – ООД: вписва промяна на наименованието на „Дабъл Кей енд Пи“ – ООД; вписва нов
предмет на дейност: рекламна и полиграфическа
дейност, маркетинг, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
придобиване, управление и продажба на дялове
и акции от български и чуждестранни дружества,
предприемаческа дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешна и външна търговия и всякаква
друга дейност, незабранена със закон (когато за
конкретна дейност се изисква специално разрешение
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от компетентен държавен орган, дружеството ще
я осъществява след неговото получаване); вписва
промяна в дружествения договор.
43512
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 3437/2000 вписва промени за „Стоматологичен център II – София“ – ЕООД, с общинско
имущество: вписва промяна на наименованието на
„Дентален център II – София“ – ЕООД; вписва
промяна в предмета на дейност: осъществяване
на специализирана и първична извънболнична
дентална помощ.
43513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
17.Х.2007 г. по ф. д. № 11833/2002 вписва промени
за „Кератонг“ – ООД: вписва прехвърляне на 26
дружествени дяла от Иванка Борисова Данкова
на Николай Георгиев Митов, 15 дру жествени
дяла от Ивайло Софрониев Ставрев на Николай
Георгиев Митов, 10 дружествени дяла от Ивайло
Софрониев Ставрев на Анатоли Тодоров Миков;
заличава като съдружници Ивайло Софрониев
Ставрев и Иванка Борисова Данкова; вписва като
съдружници Николай Георгиев Митов и Анатоли
Тодоров Миков; дружеството ще се управлява и
представлява от Анатоли Тодоров Миков; вписва
промени в дружествения договор.
43514
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 11.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 1182/95 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Резон“ – ООД.
43515
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф. д. № 9313/94 вписва промени
за „Евърфреш“ – ООД: заличава като управител
Тома Ботев Томов; вписва като управител Ботьо
Томов Велинов.
43516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.Х.2007 г. по ф. д. № 20891/94 вписва промени
за „Екстрем“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, район
„Слатина“, бул. Генерал Столетов 30, ет. 4, ап. 20.
43517
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.Х.2007 г. по
ф. д. № 16312/90 вписва промени за „Хентш“ – АД:
заличава като заместник-председател и член на
съвета на директорите Лорета Любомирова Маноилова; вписва като земестник-председател и член на
съвета на директорите Валентин Ценков Тодоров.
43518
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 1311/89 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2007 г.
на „Технотест“ – АД.
43519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15484/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фреш миит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра-
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йон „Средец“, ул. Христо Белчев 49, с предмет на
дейност: производство и търговия с месо и месни
продукти, външна и вътрешна търговия, търговско
представителство и посредничество, транспортни
услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 6000 лв., със съдружници Борис
Боянов Гаврилов, Стефан Борисов Шишков и Игор
Юревич Иванов, който го управлява и представлява.
43472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф. д. № 985/89 вписва промени за „Пътища и
съоръжения“ – ЕАД: вписва промяна в броя на
членовете на съвета на директорите от 5 на 6 лица;
заличава като член на съвета на директорите и
като изпълнителен директор Иван Иванов Иванов;
вписва като членове на съвета на директорите
Младен Панталеeв А нгелов и Ру мен А нгелов
Миланов; вписва като изпълнителен директор
Младен Панталеев Ангелов; дружеството ще се
представлява от изпълнителния директор Младен
Панталеев Ангелов.
43472
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение № 1 от 9.Х.2007 г.
по партидата на „Тръст Инвестмънт“ – ООД, относно името на управителя Шефан Гари, което да
се чете „Щефан Гари“.
43473
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 13955/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Глобал център
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Дървенишко шосе
23, с предмет на дейност: търговия, внос и износ,
строителство, туризъм, производство на сладкарски изделия, транспорт, както и всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ангел Андонов Стайков, Хасан
Синан, Али-Ердем Билдиричи и Сюреййа Тайлан
и се управлява и представлява от Ангел Андонов
Стайков и Али-Ердем Билдиричи заедно.
43474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14679/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стар
Гевюрц“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. Витиня 19Б, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, туризъм и хотелиерство, транспортна и спедиторска
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, а за дейностите, които се упражняват
при разрешителен режим – след получаване на
съответен лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Теодор Любомиров Иванов, който го
управлява и представлява.
43475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14380/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Риск Асетс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Кораб планина 27а, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел пре
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продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговски сделки, търговия с цигари
и спиртни напитки, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, разработване на софтуер и други интелектуални продукти,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, туристически, туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки,
както и всякаква търговска дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Ита – холд“ – АД, и
Никола Величков Александров, който го управлява
и представлява.
43476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15916/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ТТ Риал Естейтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж. к. Бокал, бл. 36, офис 3, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство и проектиране, реклама, маркетинг,
машини съоръжения, технологични линии, промишлено и търговско оборудване и лизинг на същите, търговия на едро и дребно, експорт, импорт,
посредничество, комисионерство, представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, разработка
и търговия с програмни продукти, транспортна
и спедиторска дейност, както и всякаква друга
дейност в страната и в чужбина, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5010 лв. със съдружници Александър Джалагония,
Крищап Колов и Илвар Тетери и се управлява и
представлява от Александър Джалагония и Крищап
Колов заедно и поотделно.
43477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15474/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ Ви
Ес Ви – секюрити“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж. к. Диа
набад, бл. 29, ет. 5, ап. 12, с предмет на дейност:
осъществяване, вкл. и чрез технически системи за
сигурност и/или чрез помощни средства на дейност по лична охрана на физически лица, охрана
на имуществото на физически или юридически
лица, на мероприятия, ценни пратки и товари;
производство и търговия със стоки и други вещи
с първоначален, преработен или обработен вид;
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Васил Стоянов Василев,
който го управлява и представлява.
43478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15033/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арт
лайт студио“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 453, вх. Б, ет. 3, ап. 23, с предмет на
дейност: проектиране на жилищни, обществени и
промишлени сгради, търговска дейност с освети-
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телна и електроинсталационна техника в страната
и в чужбина, проучване и проектиране на устройствени схеми и планове, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Евгений Иванов Колев, който го управлява
и представлява.
43479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15394/2007 г. вписа в търговския регистър еднолично дружеството с ограничена отговорност
„Димитринка Карапачова“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Витоша“,
ул. Вихрен 34, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Димитринка Илиева
Карапачова, която го управлява и представлява.
43480
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 5698/2003 вписва промени за „Алианс
медика“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Димитър Георгиев Сеизов, Татяна Трифонова Градашка и Каролина Методиева Костадинова; вписва като членове на съвета на директорите
Димитър Георгиев Сеизов, Валери Тодоров Хамер и
„Ню алианс“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 12857/2004),
представлявано от Димит ър Георгиев Сеизов;
дружеството е със съвет на директорите в състав:
председател на СД – „Ню алианс“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 12857/2004), представлявано от Димитър
Георгиев Сеизов, Димитър Георгиев Сеизов – изп.
директор, и Валери Тодоров Хамер; дружеството
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Димитър Георгиев Сеизов.
44272
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 1515/2002 вписва
прекратяване на „Мастерфлекс България“ – ЕООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Клаус
Волтер и със срок за ликвидацията шест месеца.
44273
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г. по
ф.д. № 8046/2002 вписва промени за „Еникк“ – ООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от
Виктория Лазарова Лазарова на „Инсса“ – ООД;
заличава като съдружник и управител Виктория
Лазарова Лазарова; вписва като съдружник „Инс
са“ – ООД (рлег. по ф.д. № 9071/2005); дружеството
ще се управлява и представлява от Каприел Бойков
Каприелов; вписва нов дружествен договор.
44274
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 10869/2001 вписва промени за „Мегаполис
имоти“ – ЕООД: вписва промяна в седалището и
адреса на управление на едноличния собственик,
които следва да се четат като „Република Сейшели,
Махе, Виктория, Франсис Рейчъл стрийт, Олиаджи
трейдинг сентър, първи етаж, ап. 13“; заличава като
управител на „Мегаполис имоти“ – ЕООД, клон
с. Иречеково, Иван Митков Станев; вписва като
управител на „Мегаполис имоти“ – ЕООД, клон с.
Иречеково, Стефан Наумов Йорданов.
44275
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4264/20 01 вписва п ромени за „Топ
кеш“ – ООД: заличава като съдружник и управител Лъчезар Николов Мицев; вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Лъчезар Николов Мицев
на Иван Делов Такучев; вписва като съдружник и
управител Иван Делов Такучев, който управлява и
представлява дружеството; вписва нов дружествен
договор.
44276
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4265/2001 вписва промени за „Топ лизинг“ – ООД: заличава като съдружник и управител Лъчезар Николов Мицев; вписва прехвърляне
на 1 дружествен дял от Лъчезар Николов Мицев
на Иван Делов Такучев; вписва като съдружник и
управител Иван Делов Такучев, който управлява и
представлява дружеството; вписва нов дружествен
договор.
44277
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 13328/2005 вписва промени за „К енд К
инженеринг“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва промени в
дружествения договор.
44278
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 5303/2005 вписва промени за „Кара
кънстракшън“ – ООД: вписва прехвърл яне на
100 дружествени дяла от Тревър Брайън Грант
на Валдис Тилгалис; вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Ниал Матю Патрик Смит
на Гунтарс Траубергс; вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Кристофър Бенедикт Мак
Кормак на Хенрийс Букавс; вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Марк Джоузеф Дуайър на
Валдис Тилгалис; вписва прехвърляне на 22 дружествени дяла от Кевин Патрик Гилрой на Валдис
Тилгалис; вписва прехвърляне на 44 дружествени
дяла от Кевин Патрик Гилрой на Паулс Пуке;
вписва прехвърляне на 334 дружествени дяла от
Кевин Патрик Гилрой на Хенрийс Букавс; вписва
прехвърляне на 26 дружествени дяла от Франсис
Едмънд Риън на Валдис Тилгалис; вписва прехвърляне на 22 дружествени дяла от Франсис Едмънд
Риън на Хенрийс Букавс; вписва прехвърляне на
52 друшжествени дяла от Франсис Едмънд Риън
на Гунтарс Траубергс; вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Дейвид Робърт Мак Гавърн
на Гунтарс Траубергс; вписва прехвърляне на 11
дружествени дяла от Станислав Стоилов Йорданов на Хенрийс Букавс; вписва прехвърляне на 11
дружествени дяла от Станислав Стоилов Йорданов
на Гунтарс Траубергс; вписва прехвърляне на 28
дружествени дяла от Майкъл Финеган на Хенрийс
Букавс; вписва прехвърляне на 22 дружествени дяла
от Майкъл Финеган на Валдис Тилгалис; вписва
прехвърляне на 100 дружествени дяла от Клеър Елизабет Дорън Трейси на Гунтарс Траубергс; заличава
като съдружници Клеър Елизабет Дорън Трейси,
Дейвид Робърт Мак Гавърн, Франсис Едмънд Риън,
Кевин Патрик Гилрой, Марк Джоузеф Дуайър,
Кристофър Бенедикт Мак Кормак, Майкъл Финеган,
Ниал Матю Патрик Смит и Тревър Брайън Грант;
заличава като управители Тревър Брайън Грант,
Майкъл Финеган, Джоузеф Гален Съливан и Боян
Георгиев Бонев; вписва като съдружници Гунтарс
Траубергс, Хенрийс Букавс, Валдис Тилгалис и Паулс
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Пуке; вписва като управители Гунтарс Траубергс и
Нийл Оливър О’Райли; дружеството се управлява и
представлява от управителите Гунтарс Траубергс и
Нийл Оливър О’Райли заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
44279
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15309/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Апи Дом декор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел 1, бл. 403, вх. В, ет.
6, ап. 38, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и продажба на
стоки за потребление, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионна, консигнационна и
оказионна търговия, бартерни сделки, реекспорт,
предприемаческа дейност, спедиторска дейност, лизингова дейност, рекламна и импресарска дейност,
издателска дейност, складова дейност, сделки с
интелектуална собственост, консултантски и информационни услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
кафетерия, вътрешен и международен туризъм,
транспортна дейност, строителна и строителноремонтна дейност, търговско представителство и
посредничество на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, търговия с копирни машини, средства за комуникации, резервни части и
консумативи за тях, сервизно обслужване на стоки,
машини, съоръжения и инсталации, извършване на
всяка разрешена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иванелия Петрова Аризанова и Алексей
Ангелов Аризанов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44280
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16303/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лакрима комерс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Лагера, бл. 17, вх. А, ет. 1 ап. 4, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на хранителни и промишлени стоки,
енергопроизводителни и енергоносителни системи,
търговия, внос и износ на медицинска апаратура и
техника, дезинфекция, дезинсекция и дератизация,
търговия, внос и износ на препарати и лекарства
за хуманната медицина, търговия, внос и износ на
препарати и лекарства за ветеринарната медицина,
кетъринг, почистване, хамалия, рекламна дейност,
издателска дейност, транспортна дейност, лизингова дейност, икономически и финансови услуги,
трудови консултации, строителство, охранителна
дейност, покупко-продажба на недвижими имоти и
всякаква друга дейност и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сергей Любозаров
Рохов, Вахе Гарбис Паникян и Силвия Георгиева
Георгиева и се управлява и представлява от Сергей
Любозаров Рохов.
44281
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15877/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амара
лайтинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Поп Богомил 2А, с предмет на
дейност: търговия с недвижими имоти, търговия
с промишлени стоки, външнотърговска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, покупка и про-
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изводство на стоки с цел продажба, откриване на
магазини за продажба на хранителни и промишлени
стоки, строително-ремонтни услуги, дърводелски
услуги, електроуслуги, комисионна, спедиционна,
складова и лизингова дейност, превозна, таксиметрова, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност, международен и вътрешен
стопански туризъм, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, внос, износ,
реекспорт и всяка друга стопанска дейност, която не
е забранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Борис Стоянов Йоцов,
който го управлява и представлява.
44282
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13515/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алхинет
Урбана Дос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски 136, с предмет на дейност: сделки
с недвижимо имущество – покупко-продажби и
наеми, строителство, сключване на международни
договори в областта на строителството и износ на
работна ръка, 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, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни услуги, вкл.
и международни, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, туроператорски, турагентски, информационни и рекламни сделки и услуги, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт
и бартерни сделки, както и всякакви сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иларио Ройг Бош, който
го управлява и представлява.
44283
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15969/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Димов
енд партнърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, бул. Витоша 25,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, покупка на стоки в страната
и в чужбина с цел препродажба в първоначален или
преработен вид, ремонт и сервизно обслужване на
автомобили, предоставяне на консултантски услуги,
вкл. правни и счетоводни, програмни, проектантски, туристически, преводачески и информационни,
търговско представителство, посредничество и
агентство, извършване на комисионни, спедиционни,
лицензионни, складови, лизингови и франчайзингови сделки, сделки с интелектуална собственост,
транспортна, издателска, рекламна, спедиторска,
маркетингова дейност и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Тони Атанасов Димов,
който го управлява и представлява.
44284
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 16198/2007 вписва промени за „Елена
08“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност: покупко-продажба (обмяна) на валута при
изпълнение на специалния режим за това, покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на наши и
чуждестранни фирми, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, спедиторски и агентски
услуги, всички други сделки, дейности и услуги,
незабранени със закон; вписва нов учредителен акт.
44285
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16604/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Петрофф“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Огнеборец 2, бл. 3, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия със стоки и услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, производство и
търговия с промишлени, битови, селскостопански
стоки, търговия с движими и недвижими имоти,
пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство,
агентство и комисионерство, консултантска и
надзорна дейност в строителството, проектиране и
строителство на сгради, производство, продажба и
доставка на строителни материали, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Цветослав
Райчев Петров, който го управлява и представлява.
44286
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16695/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Импресбилд София“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
5, бл. 514, вх. В, с предмет на дейност: търговия
на дребно в неспециализирани магазини с разнообразни стоки, строителство и финансиране на
недвижими имоти, дейности, свързани с покупкопродажба, управление и маркетинг на недвижими
имоти, лизингови и консултантски услуги, търговско
посредничество и представителство, комисионни
и спедиционни услуги, сделки с интелектуална
собственост, всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Юлиан Давидов Илиев, който
го управлява и представлява.
44287
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13025/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Чербин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Св. Троица, бл. 356,
ет. 11, с предмет на дейност: събиране, обработване
и разпространение на информация, изследователска и събирателна дейност, издателска дейност,
разпространителска дейност, консултантска дейност, организиране и финансиране провеждането
на национални и международни срещи, семинари,
симпозиуми, подпомагане и финансиране културни
проекти, провеждането на школи, курсове и други
форми на обучение, посредничество и представителство на местни или чуждестранни физически
и юридически лица, агентство, комисионерство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала и управител
Малина Петрова Петрова, която го управлява и
представлява.
44288
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 12702/2007 вписва промени за „Василка – 94“ – ЕООД: вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Владимир Терзийски – Василка – 94“
(рег. по ф.д. № 5823/94) като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Василка – 94“ – ЕООД.
44289
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по ф.д.
№ 781/2000 вписва промени за „Сити – 2001“ – АД:
заличава като председател на съвета на директорите
Иван Сивков Иванов; вписва като председател на
съвета на директорите Такухи Жирайр Салмастиян; дружеството се управлява и представлява
от председателя на съвета на директорите Такухи
Жирайр Салмастиян.
44290
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 1747/2001 вписва промени за „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска
помощ Медицински център Уромед 2001“ – ООД:
вписва промяна на наименованието от „Амбулатория за специализирана извънболнична медицинска
помощ Медицински център Уромед 2001“ – ООД,
на „Диагностично-консултативен център Уромед
2001“ – ООД; заличава като управител Александър
Димитров Табаков; вписва като управител Бойка
Георгиева Николова; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Бойка Георгиева
Николова; управителят няма право да извършва
сделки на стойност над 1500 лв. без предварителното съгласие на общото събрание на дружеството;
вписва нов дружествен договор.
44291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 9789/2001 вписва промени за
„Блик – 9“ – ООД: вписва прехвърляне на 44 дружествени дяла от Велизар Найденов Петков на „Виктория Пропъртис“ – ЕООД; заличава като съдружник и управител Велизар Найденов Петков; вписва
като съдружник „Виктория Пропъртис“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 13163/2005); вписва като управител
Красимир Великов Великов; дружеството се управлява и представлява от управителите Валентин
Николов Коцев и Красимир Великов Великов само
заедно; вписва нов дружествен договор.
44292
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10431/91 вписва промени за „Финнекс“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление в София, район „Триадица“,
кв. Манастирски ливади, ул. Луи Айер 132, ет. 1,
ап. 4; вписва като прокурист Атанас Кирилов Тонев;
вписва нов учредителен акт.
44293
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
19.Х.2007 г. по ф.д. № 6703/2005 вписва промени за
„А – трейд – 3000“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Ангел Ставрев Станчев
на „София билд“ – АД; заличава като едноличен
собственик Ангел Ставрев Станчев; вписва като
едноличен собственик „София билд“ – АД (рег.
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по ф.д. № 6613/2004); вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, район
„Триадица“, бул. България, комплекс „Ембаси
Суитс“, сграда А, ет. 3; заличава като управител
Ангел Ставрев Станчев; вписва като управител Иво
Димитров Иванов; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Иво Димитров Иванов;
вписва нов учредителен акт.
44294
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 6163/2006 вписва промени за
„Логос – ММ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал на „Логос – ММ“ – ЕООД, от Марина
Бойкова Деливлаева на Марийка Христонова Демирова; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Марина Бойкова Деливлаева;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Марийка Христонова Демирова; вписва
преместване на седалището и адреса на управление – София, район „Средец“, ул. Алабин 29; вписва
нов учредителен акт; дружеството се управлява и
представлява от управителя Марийка Христонова
Демирова.
44295
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16274/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „С – билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Фредерик Жолио-Кюри
1, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, организация на счетоводно отчитане и съставяне на годишни и междинни финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, счетоводни
консултации, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Светла Петрова
Панчева, която го управлява и представлява.
44296
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16210/2007 вписва промени за „Студио
текс“ – ЕООД: вписва промяна в седалището и
адреса на управление – София, район „Лозенец“, ул.
Ангел Каралийчев 3; вписва нов учредителен акт.
44297
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2273/90 вписва промени за „Дженерали
България холдинг“ – АД: заличава като член на
надзорния съвет Лучано Чирина; вписва като член
на надзорния съвет Луиза Колони.
44298
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 11484/2005 вписва промени за „Бояна парк
София“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Веселин Атанасов Колев, Бисер Младенов Христов и Надежда Петрова Цекова; вписва като
членове на съвета на директорите Алина Стоянова
Илиева – зам.-председател, Росица Красимирова
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Русева и Георги Иванов Георгиев – изпълнителен
директор; дружеството е със съвет на директорите в
състав: Бисер Здравков Христов – изпълнителен директор, „Имобилиенфервалтунг“ – ЕООД – председател на СД, представлявано от Димитър Милков
Ламбовски, Росен Огнянов Дойнов, Алина Стоянова
Илиева – зам.-председател, Росица Красимирова
Русева и Георги Иванов Георгиев – изпълнителен
директор; дружеството се представлява от изпълнителните директори Бисер Здравков Христов и
Георги Иванов Георгиев само заедно.
44299
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по
ф.д. № 434/2006 вписва промени за „Адванс екуити
холдинг“ – АД: вписва увеличение на капитала от
11 984 284 лв. на 35 952 852 лв. чрез издаване на
нови 23 968 586 обикновени безналични акции с
номинална стойност 1 лв.
44300
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 2892/2006 вписва промени за „Блик експорт“ – ООД: вписва прехвърляне на 88 дружествени
дяла от Велизар Найденов Петков на „Виктория
пропъртис“ – ЕООД; заличава като управител
Велизар Найденов Петков; вписва като съдружник
„Виктория пропъртис“ – ЕООД; вписва като управител Красимир Великов Великов; дружеството ще
се управлява и представлява от Красимир Великов
Великов и Валентин Николов Коцев само заедно;
вписва нов дружествен договор.
44301
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 10336/2006 вписва промяна за „Футуро
аора“ – ООД: вписва нов дружествен договор.
44302
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 14065/2006 вписва промени за „Бояна
Вю“ – ЕООД: заличава като управител Лилия
Стефанова Кръстева; дружеството се управлява
и представлява от Кристиян Вагнер и Ингеборг
Льови заедно и поотделно; вписва промяна в учредителния акт.
44303
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4683/2006 вписва промени за „Идеа
Каза“ – ООД: дружеството се управлява и представлява от Лиляна Венцеславова Атилова и Буаниш
Жак заедно и поотделно с ограничение относно
сключването на търговски сделки от управителите
на стойност над 100 000 лв., което може да бъде
валидно извършено само след предварително решение на ОС на съдружниците.
44304
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 1902/2006 вписва промени за „Интер
стад“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Младост“,
ж.к. Младост 4, бул. Александър Малинов, бл. 491,
офис 2; вписва промени в дружествения договор.
44305
Софийският градски 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. № 6695/2006 вписва промени за
„Рабалукс“ – ЕООД: вписва като управител Габор
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Иван; дружеството се управлява и представлява
от управителите Юлия Николова Иванова и Габор
Иван поотделно.
44306
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 7279/2006 вписва промени за „Софтуер АГ
дивелъпмънт център България“ – ЕООД: заличава
като управител Весел Николаев Гагов; заличава като
прокурист Бисер Емилов Иванов; вписва като управител Бисер Емилов Иванов; вписва като прокурист
Веселин Александров Александров; дружеството ще
се управлява от управителите Бисер Емилов Иванов
и Йоханес Хайнрих Фигенер и от прокуристите
Волфганг Гюнтер Фус, Хорст Кинцингер и Веселин
Александров Александров и се представлява заедно
от двамата управители или някой от управителите
и някой от прокуристите заедно.
44307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 4647/2006 вписва промени
за „Нара – 06“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Пламен Василев Василев
на Неделчо Иванов Йорданов; заличава като едноличен собственик и управител Пламен Василев
Василев; вписва като едноличен собственик и
управител Неделчо Иванов Йорданов; вписва нов
учредителен акт.
44308
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 2083/2006 вписва промени за „Източно
речно параходство“ – ЕООД: вписва като прокурист Симеон Георгиев Симеонов; дружеството се
управлява и представлява от прокуриста Симеон
Георгиев Симеонов и управителя Панчо Петров
Панев заедно и поотделно.
44309
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 16203/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Евър управление на активи“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Н. Обрешков 1, ет. 1, с
предмет на дейност: управление на дейността на колективни инвестиционни схеми и на инвестиционни
дружества от затворен тип по смисъла на ЗППЦК,
вкл. управление на инвестициите, администриране
на дялове или акциите, вкл. правни и счетоводни
услуги във връзка с управление на активите, искания
за информация на инвеститорите, оценка на активите и изчисляване цената на дяловете или акциите,
контрол за спазване на законовите изисквания,
водене на книгата на притежателите на дялове или
акционерите, разпределение на дивиденти и други
плащания, издаване, продажба и обратно изкупуване на дялове или акции, изпълнение на договори,
водене на отчетност, маркетингови услуги, дружеството може да предоставя и следните допълнителни
услуги: управление в съответствие със сключен с
клиента договор на индивидуален портфейл, вкл.
такъв на институционален инвеститор по смисъла
на ЗППЦК, включващ финансови инструменти, по
собствена преценка, без специални нареждания на
клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации относно финансови инструменти.Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 250 000 лв., разпределен в 250 000 безналични поименни акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите в състав: Борислав Цонков
Недялков – изпълнителен директор, Татяна Цве-
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танова Славчева – председател, и Константин
Василев Василев – председател, и се управлява и
представлява от изпълнителния директор Борислав
Цонков Недялков и председателя на СД Константин
Василев Василев заедно.
44310
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 16400/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Одисей груп“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 96а, вх. А, ет. 2, ап. 8,
с предмет на дейност: издателска и полиграфическа
дейност, производство, търговия и услуги, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 90 000 лв., разпределен в 900 акции на приносител с номинална
стойност 100 лв., със съвет на директорите в състав:
Екатерина Пантелеева Георгиева, Славка Величкова
Тренева – заместник-председател, и Александър
Иванов Тренев – председател, и се представлява
от изпълнителния директор Александър Иванов
Тренев.
44311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16417/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „А. З.
интерпропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
123, с предмет на дейност: пътнически и консултантски услуги при закупуване, продажба, отдаване под
наем, наемане, предприемачество и управление на
недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, изготвяне на
архитектурни, интериорни и екстериорни проекти
и дизайн, разработка на инвестиционни проекти и
бизнес планове от малък, среден и крупен мащаб,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид в страната и в чужбина на едно
и на дребно, складови, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, туристически, рекламни, информационни, импресарски, преводачески и други
услуги, планиране и инвестиции в областта на туризма, търговията, промишлеността и енергетиката,
маркетингови изследвания по проекти в различни
отрасли, сделки с интелектуална собственост и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Албена Кирилова Захариева, която го управлява
и представлява.
44312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16762/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Милена
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, кв. Христо Ботев, ул. 520
№ 1, с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, откриване на
магазини и кафетерии, както и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала и управител
Георги Станков Димитров, който го управлява и
представлява.
44313
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16227/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МПА пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима собственост, вътрешно- и външнотърговска
дейност, т ърговско представителство, както и
всякаква друга дейност, за която няма забрана
съгласно законите. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мариос
Химонидес, Марианна Цангари Позоту и Емилиос
Хаджихараламбус и се управлява и представлява
от Мариос Химонидес.
44314
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15425/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еколоджистикс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Кремиковци“, ул. Свети
Георги Победоносец 1А, с предмет на дейност:
транспортна дейност, таксиметрова дейност, превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина, авторемонтни услуги, автоинтериор, тунинг, търговия с
коли и резервни части, вътрешен и международен
транспорт, вътрешна и външна търговия, търговска
спедиторска дейност, строителна дейност, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Екометал инженеринг“ – ЕООД, и се управлява и представлява от
управителя Пламен Димитров Стоянов.
44315
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4209/2006 вписва промени за „Студио
Г“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Йоаким Йоану на Онур Гьокче; вписва
като съдружник Онур Гьокче; вписва промени в
дружествения договор.
44316
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16536/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ингтрейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Христо Ботев 144, вх. Б, ет. 5, ап.
20, с предмет на дейност: сервиз на часовници,
продажба на промишлени стоки, вкл. и от разстояние, внос-износ, търговия, посредничество,
комисионерство, представителство и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и извършване
на всички други стопански дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Благой Николов Ингилизов и Марияна Николай Ингилизова и
се управлява и представлява от Благой Николов
Ингилизов.
44317
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16723/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Смут“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж.к. Дружба, бл. 14, вх. 6, ап. 125, с предмет
на дейност: внос и търговия с технически помощни
средства и медицински изделия, предназначени за
хора с увреждания (след получаване на съответно
разрешение), внос и търговия с медицински изделия (след получаване на съответното разрешение),
вътрешна и външна търговия със стоки и услуги,
разрешени със закон, търговско представителство и
посредничество на наши и чуждестранни физически
и юридически лица и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ирина
Станчева Цветкова и Васил Атанасов Велчев и се
управлява и представлява от Васил Атанасов Велчев.
44318
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16892/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи
Ес инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец,
ул. Лозенска планина 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: геодезически услуги, проектиране, инженерна геодезия и кадастър, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Стоян Драгомиров Николов, който го управлява и представлява.
44319
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 12447/2007 вписва промени за „Славина
2007“ – ООД: допълва предмета на дейност с „посредничество на пазара на труда, професионално
обучение, консултиране и квалификация, социални
услуги и чуждоезиково и компютърно обучение“.
44320
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16713/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „КВМ нутришън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, кв.
Борово, бл. 223, вх. В, ет. 7, ап. 77, с предмет на
дейност: внос и търговия с хранителни добавки и
спортни храни, внос и търговия със спортни стоки,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, рекламни материали,
услуги в сферата на фитнеса и солариума, лизингова дейност, посредничество и представителство
на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламна,
информационна, програмна дейност, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Калин Емилов
Маринов, който го управлява и представлява.
44321
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16064/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Си Джи
Ес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, бул. Цариградско шосе 101,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
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преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, кетъринг и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стоянчо Георгиев Стефановски, който го управлява и представлява.
44322
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16700/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Юро девелопмънд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Стефан Стамболов 8, ет. 5, ап. 13, с
предмет на дейност: строителство, покупко-продажба, менажиране и отдаване под наем на недвижими
имоти, посредничество, комисионерство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Огнян Емилов Шопов и Мартин
Йорданов Добрев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44323
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 8353/2007 вписва промени
за „Трен“ – ЕООД: вписва промяна на предмета
на дейност: търговия с електрическа енергия (след
предоставянето на лиценз от Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране), икономическо и
финансово обслужване на трети лица, маркетингова
дейност, търговска реализация на разрешени със
закон стоки в страната и в чужбина, покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, предприемачество, инженеринг, търговско представителство и
посредничество, складови сделки, лизинг, сделки
с недвижими имоти, сделки и услуги, незабранени
със закон в страната и в чужбина, спедиторски и
превозни сделки, външноикономическа и външнотърговска дейност и специфични търговски операции
и сделки, съответстващи на законодателството и
международните договорни изисквания, както и
дейност и услуги, незабранени със закон; вписва
промяна в учредителния акт.
44324
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15715/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дингъл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Съборна 2А, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство, проучване, продажба и консултантски услуги,
търговско представителство, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Джеймс Патрик Брик,
който го управлява и представлява.
44325
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 1468/2007 вписва промени за „Екобилдинг
ДВ“ – ООД: заличава като управител Невдживан
Назиф Сали; вписва като управител Богдан Николаев Николов; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Богдан Николаев
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Николов, който ще представлява дружеството със
следните ограничения: може да сключва сделки
над 500 лв., да подписва менителници и записи
на заповед, да обременява с тежести и прехвърля
недвижими имоти и МПС само с нотариално заверено разрешение на съдружниците; вписва нов
дружествен договор.
44326
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 14638/2007 вписва промени за „М.О.Д.
125“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал
на „М.О.Д. 125“ – ЕООД, от Катерина Василева
Кацева-Младенова на Даниел Шлихтер; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител
Катерина Василева Кацева-Младенова; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Даниел Шлихтер; вписва промяна на предмета на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
туристически услуги, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, транспортна, спедиторска, комисионна, спедиционна, производствена
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
складови сделки, информационни, програмни или
други услуги, всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Даниел Шлихтер.
44327
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16631/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Такс
хелп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Русалийски проход 10,
вх. Б, ет. 2, ап. 20, с предмет на дейност: възстановяване на данъци от САЩ, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, лизинг, други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Венцислава Сашова Димитрова, която
го управлява и представлява.
44328
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16472/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Инфинити инвестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Света гора 4, вх.
А, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: инвестиционна
дейност в страната, проектиране, строителство,
представителство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Петър
Борисов Петров, Бисер Иванов Дамянов и Добрина
Емилова Матеева и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44329
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16515/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Астел Ком.“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Красно село“, ул. Битоля 4, вх. А, ет. 2, ап. 3, с
предмет на дейност: телекомуникация и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Фиркет Озел и Фахреттин Атеш
и се управлява и представлява от Илаас Баха
Коджааслан.
44330
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14864/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Игнатия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 327,
вх. 7, ап. 39, с предмет на дейност: производство,
търговия, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, комисионни и превозни
сделки, внос и износ на стоки и всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Лилия Иванова
Михайлова, която го управлява и представлява.
44331
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 15727/2007 вписа промени
за „Еуробилд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
3090 дружествени дяла от „Билдко“ – ООД, на
Светослав Аспарухов Янев; вписва прехвърляне
на 4120 дружествени дяла от „Билдко“ – ООД,
на „Дениз 2001“ – ЕООД; вписва прехвърляне на
3090 дружествени дяла от „Билдко“ – ООД, на
Марин Тодоров Костов; заличава като едноличен
собственик на капитала „Билдко“ – ООД; заличава като управител Димитър Атанасов Калчев;
вписва като съдружници и управители Светослав
Аспарухов Янев и Марин Тодоров Костов; вписва
като съдружник „Дениз 2001“ – ЕООД; дружеството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Еуробилд“ – ООД, и се
управлява и представлява от Светослав Аспарухов
Янев и Марин Тодоров Костов само заедно; вписва
нов дружествен договор.
44332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16718/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алфа трейд
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, кв. Гевгелийски, бл. 10, ет.
16, ап. 78, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина, спедиция, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство
и хотелиерство, всички други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Маринела Димитрова
Русева, която го управлява и представлява.
44333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16098/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Профешънъл куолити пейнтинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Илинден“,
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ж.к. Света Троица, бл. 364, вх. Б, ет. 6, ап. 39, с
предмет на дейност: строително-монтажни и ремонтни работи, външно и вътрешно боядисване на
сгради, покупка, строеж, обзавеждане и поддръжка
на имоти с цел продажба, почистване на сгради,
промишлени инсталации и превозни средства, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, лизинг и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Фердинанд Михайлов Георев, който
го управлява и представлява.
44334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16366/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Макс интер
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 52 – 54,
с предмет на дейност: транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество на физически и юридически лица,
комисионна дейност и сделки с интелектуална
собственост, складова, лизингова дейност, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство, внос и износ,
организиране на мрежа за търговия на едро и
дребно, строителство и строително-ремонтни работи, съхранение и пласмент на промишлени стоки,
търговия с всички разрешени със закон стоки във
всички разрешени форми, като за всяка дейност,
изискваща съответно разрешително, лиценз или
друг вид разрешение, дейността ще се извършва след
получаването им, както и всякаква друга дейност в
страната и в чужбина, за която няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Александр Михайлович
Козлов, Гюрсел Хюсмен Халил, Гюрджан Хюсмен
Халил и Татяна Иванова Козлова и се управлява и
представлява от Александр Михайлович Козлов и
Гюрсел Хюсмен Халил заедно и поотделно.
44335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16507/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фючър
спот“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Цар Иван Шишман 8,
с предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, консултантски услуги, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупко-продажба и управление на недвижими
имоти, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Добрев, Кинкин и Люцканов“ – адвокатско дружество (рег. по ф.д. № 9127/2005) и се управлява
и представлява от управителя Валентина Марчева
Димова.
44336
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16615/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Би Ен Джей пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 30,
ет. 3, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране и дизайн, строеж,
замяна, отдаване под наем на терени и постройки,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и
туроператорска дейност, вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество, комисионни услуги, спедиционни и превозни
услуги, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Оюунгерел Жанчив,
Шинезая Батболд и Долгуун Батболд и се управлява
и представлява от Оюунгерел Жанчив.
44337
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15652/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Първа линия
имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Славянска 19, ет.
5, с предмет на дейност: строителство и ремонт на
сгради и съоръжения, производство и търговия със
строителни материали, стоки за бита, дрехи, обувки
и хранителни стоки, ресторантьорство и хотелиерство, комисионерство, търговско представителство
и посредничество, покупко-продажба на недвижими имоти, маркетинг и реклама, мениджмънт,
транспортни, преводачески и компютърни услуги,
както и всякаква друга търговска дейност, сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Здравко Александров Запрянов и Анри
Кулев Андреев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
44338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16038/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Емили – 94“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 436, вх. А, ет. 7, ап. 41, с предмет на дейност:
външна, вътрешна, комисионна и консигнационна
търговия, внос, износ, маркетинг, лизинг, реекспорт, рекламна и импресарска дейност, бартерни,
лизингови и други операции, свързани с експорта
и импорта на стоки и услуги, посредничество, комисионерство, агентство и разкриване на бюра в
страната и в чужбина, проектиране, строителство и
ремонт, производство, изкупуване и преработване на
промишлена и селскостопанска продукция, производство на уреди и битова техника, производство и
разпространение на видеокасети, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия, фризьорство, козметика,
рехабилитация, туристическа дейност, погребална
и обредна дейност, както и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Емилия Давидова Гигова,
която го управлява и представлява.
44339
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16570/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „БМ кънстракшънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 8, бл. 818, вх. А,
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ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: архитектурно и
строително проектиране, строително предприемачество, строителство и строително-ремонтна дейност,
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, други дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Боян
Владимиров Боев и Мария Цветанова Кьосева и се
управлява и представлява от съдружниците заедно.
44340
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по ф.д.
№ 2365/97 вписа промени за „Атлантик – А“ – АД:
вписва увеличение на капитала от 191 350 лв. на
919 350 лв. чрез издаване на 14 560 нови поименни
акции с номинална стойност 50 лв.; капиталът е
увеличен с апортна вноска на стойност 728 000 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение на СГС, ФО, 1-ви състав,
по ф.д. № 318/2007.
44341
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16757/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Итаки – България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Солунска 45, ет. 2, ап.
10, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно с дървен материал, изделия от
дърво, дограма и строителни материали, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, рекламна и маркетингова дейност, консултантска дейност, както и всички други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 40 000 лв., със съдружници Патрис
Оливие Лиотар и Виржини Жермен Луиз Шерон
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16129/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Телемах – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Елин Пелин 4,
с предмет на дейност: строителство в страната и в
чужбина, покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, строителство и обзавеждане на
сгради, търговия и управление на недвижими имоти,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Телемах груп“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителите Петя Антонова Сариева и Щерион
Георгиев Сариев заедно и поотделно.
44343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16476/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еку
лайн България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе 76 – 80, вх. А, ап. 4, с предмет
на дейност: транспортна дейност, консултантски
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
наши и чуждестранни юридически лица, маркетинг,
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
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„Екухолд“, акционерно дружество, Белгия, и се
управлява и представлява от управителя Маркус
Теодор Костер.
44344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16085/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Стиланбрини“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, кв. Дървеница, бл. 17, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност:
търговия с недвижими имоти и отдаване под наем
на движими и недвижими вещи, туроператорска и
рекламна дейност, преводачески услуги, изграждане
и експлоатация на търговски обекти от всякакъв
вид, търговска дейност в страната и в чужбина,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортна и спедиционна, всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Златан Николаев Николов, който го управлява и представлява.
44345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16325/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гоу
Мардж“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Борово 52,
вх. Г, ет. 7, с предмет на дейност: сключване на
търговски сделки, представителство, посредничество, дистрибуторство, извършване на консултантски
и всякакви други незабранени услуги, търговия с
всички стоки, позволени със закон, и всякаква
друга дейност, която е в съответствие със закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Патриша Мери Кени, която го управлява
и представлява.
44346
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16244/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Никос – 60“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Опълченска
38Б, ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност: строителни
и ремонтни работи, таксиметрова дейност, охранителна дейност, търговия и внос на хранителни
и нехранителни стоки и всички други сделки, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стефка Георгиева Вацова,
която го управлява и представлява.
44347
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16377/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сим проджектс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 74, вх. 1, ет. 6, ап.
31, с предмет на дейност: проектантски услуги,
строителна дейност, търговия със строителни материали, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав Веселинов Милушев и Анна Божидарова Милушева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
44348
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16139/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ДВМ – Бул“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Драговица
16, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, застрахователна
и брокерска дейност, рекламна и консултантска
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, и всички други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Йордан Михайлов Василев,
който го управлява и представлява.
44349
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16454/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Тимброфил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Криволак
57, с предмет на дейност: покупка и продажба на
филателни материали, пощенски марки, гербови
и фондови марки, нумизматика, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, както и други сделки
и услуги, за които няма законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Аделина Иванова Иванова, която го управлява и
представлява.
44350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16202/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дарсико“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Бъкстон, бл. 5,
вх. Б, ет. 3, ап. 23, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в
чужбина, внос, износ, реекспорт, бартерни и други
разрешени сделки с всякакъв вид стоки и услуги,
представителство, комисионерство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, производство с цел продажба
на всякакви стоки, персонални и социални услуги и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Силвия Костадинова Русинова, която
го управлява и представлява.
44351
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16489/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сидон комерс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ул. Майски ден 1, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с промишлени и
хранителни стоки, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строително-ремонтна
дейност, производство на селскостопанска и друг
вид продукция, внос и износ, транспортна и спедиторска дейност, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, туристически услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Галя Младенова Николова
и Владислав Веселинов Николов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
44352
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16526/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мо
консепт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. 565 № 7, с
предмет на дейност: строителство, проучвателна и
инженерингова дейност в сферата на строителството, производство, внос и търговия със строителни
материали, строителни машини, инструменти и
оборудване, консултантски дейности и услуги,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица, външнотърговски
сделки, мениджмънт на недвижими имоти, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, складови и сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни и информационни услуги, когато за определени дейности се
изисква издаване на лицензии и/или разрешения
от компетентен орган, те ще се извършват след
издаването им по надлежния ред. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Мартина Желева Желева, която го управлява и представлява.
44353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16435/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Енерджи съплай“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Синчец
10, ап. 1, с предмет на дейност: търговия с електрическа енергия след предоставяне на лиценз от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, консултации, проектиране, строителство и
всякаква друга дейност, която не е забранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Соня Петрова Николова-Кадиева, която
го управлява и представлява.
44354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16331/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мото 4“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, ул. Ястребец 20, вх. А,
офис 3, с предмет на дейност: внос и продажба на
двуколесни и четириколесни моторни превозни
средства, дрехи, екипировка и аксесоари за тях,
всякаква друга дейност, за която няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Богомил
Михайлов Касабов, Богдан Антон Йонеско и „Мотопатру“ – ООД, и се управлява и представлява
от Росен Димитров Игнатов.
44355
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16197/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Божика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 237,
вх. Г, 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 наши и чуждестранни фир-
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ми, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, спедиторски и агентски услуги, всички други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Божидарка Георгиева Стаменкова, която го управлява и представлява.
44356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16506/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Корпоративен мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Цар Иван
Шишман 8, ет. 3, с предмет на дейност: представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица, придобиване, управление и
разпореждане с участия в български и чуждестранни
дружества, консултантска дейност, всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Добрев, Кинкин и Люцканов“ – адвокатско дружество, и се управлява и
представлява от управителя Елисавета Викторова
Михайлова.
44357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 14332/2007 вписа промени
за „Лутър“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Петър Василев Василев
на Людмила Стефанова Василева; заличава като
едноличен собственик и управител Петър Василев
Василев; вписва като едноличен собственик и управител Людмила Стефанова Василева, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
44358
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15429/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Екотранс корект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Кремиковци“, кв.
Кремиковци, ул. Свети Георги Победоносец 1А,
с предмет на дейност: транспортна дейност, таксиметрова дейност, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, авторемонтни услуги, автоинтериор, тунинг, търговия с коли и резервни части,
вътрешен и международен транспорт, вътрешна и
външна търговия, търговска спедиторска дейност,
строителна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Екометал Инженеринг“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 4456/2002), и се управлява и представлява
от управителя Иван Ангелов Манчев.
44359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15424/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Екострой корект“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Кремиковци“, кв.
Кремиковци, ул. Свети Георги Победоносец 1А,
с предмет на дейност: транспортна дейност, таксиметрова дейност, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, авторемонтни услуги, автоинтериор, тунинг, търговия с коли и резервни части,
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вътрешен и международен транспорт, вътрешна и
външна търговия, търговска спедиторска дейност,
строителна дейност, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Екометал Инженеринг“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 4456/2002), и се управлява и представлява
от управителя Дмитро Туник.
44360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16344/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марк
имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел,
бл. 401, вх. Б, ет. 1, ап. 12, с предмет на дейност:
търговия с недвижими имоти, производство и
търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, реклама, консултантски услуги, строителна дейност, транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякаква друга дейност, която не е забранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Емил Самуилов Петров, който го
управлява и представлява.
44361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15714/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Лейксайд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Съборна 2А,
с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти,
строителство, проучване, продажба и консултантски
услуги, търговско представителство, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Джон Френсис
О’Съливан, който го управлява и представлява.
44362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 16188/2007 вписа промяна за „Данмар България“ – ООД, във връзка с постановено решение
на Пловдивския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Пловдив, бул.
Руски 77, вх. В, ап. 1, в София, район „Триадица“,
ул. Хан Аспарух 53, ет. 1.
44363
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16630/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ралс
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. П. Парчевич 38, с
предмет на дейност: търговия със стоки и услуги в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид на едро и дребно, продажба на стоки
от собствено производство, сделки с интелектуална собственост и недвижими имоти, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, лизинг и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Ралица Станакиева Иванова, която го управлява
и представлява.
44364
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 8738/98 вписа промени за „Смак медия“ – ООД: заличава като съдружник Тодорка
Веселинова Шишкова; вписва прехвърляне на 165
дружествени дяла от Тодорка Веселинова Шишкова на Стилян Ангелов Шишков; вписва като
съдружник Стилян Ангелов Шишков; вписва нов
дружествен договор.
44365
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 13619/98 вписа промяна за „БТК контакт“ – ЕООД: вписва промени в учредителния акт
на дружеството съгласно протоколно решение на
едноличния собственик на капитала от 1.Х.2007 г.
44366
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16614/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Агро консулт
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, кв. Редута, ул. Петър Богдан 32, с предмет
на дейност: земеделие и аграрни дейности, търговия
със стоки и съоръжения, свързани със земеделието и
селскостопанската техника, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Антон Томов Шапкаров.
44367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16054/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Иначе“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Казбек 30, вх. Г, ет. 1, ап. 46, с
предмет на дейност: телевизионни продукции, PR и
реклама, мода, дизайн, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гергана
Христова Стоянова-Георгиева и Венелин Илиев
Георгиев и се управлява и представлява от Гергана
Христова Стоянова-Георгиева.
44368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16307/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Смай“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх
65А, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска дейност и услуги,
експертна дейност, инженерно и инвестиционно
проектиране, технологичен надзор и консултантски
услуги,търговско представителство и посредничество, проучвания и анализи, маркетинг и мениджмънт
услуги, рекламни услуги, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Гинка Ботева Смиленова,
която го управлява и представлява.
44369
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16383/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Индастриал лоджистик сървисиз“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к.
Дружба 2, бл. 324, вх. Б, ет. 4, ап. 13, с предмет
на дейност: жп транспорт, логистика, друга транспортна дейност, вътрешна и външна търговия на
едро и дребно с хранителни и промишлени стоки,
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производство, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ралф Хайнц Юрген Симет,
който го управлява и представлява.
44370
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15958/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Джей Джей Марине България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, бул. Александър Стамболийски
205, ет. 1, офис 21, с предмет на дейност: проверка
на корабна безопасност, наблюдение на товарноразтоварните дейности и оценка на риска, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джоузев Кац, Пламен Кирилов Пеев,
Станислав Иванов Иванов и Христо Любчев Либчев
и се управлява и представлява от Джоузев Кац.
44371
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16097/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ориенс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Никола Славков
43, ет. 6, ап. 11, с предмет на дейност: даване
на консултации, изработване на икономически
и финансови анализи, управление на проекти,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Йордан Димитров Йорданов, който го
управлява и представлява.
44372
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16181/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мария Лазарова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Георги
С. Раковски 34, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
услуги в областта на фризьроството и козметиката,
управление на салони за красота и соларни студия,
услуги в областта на автомобилния транспорт,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мария Славчева Лазарова, която го управлява и
представлява.
44373
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16154/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марти
08“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Баба Илийца 42,
вх. А, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: таксиметрова дейност, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос
и износ на стоки и всички други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Ивайло Георгиев Мартинов,
който го управлява и представлява.
44374
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 19605/94 вписва промени за „Ирвин“ – ООД:
вписва прехвърляне на 13 дружествени дяла от Вик
тор Александров Ничев на Александър Викторов
Ничев; вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла
от Виктор Александров Ничев на Владимир Викторов Ничев; заличава като съдружник и управител
Виктор Александров Ничев; вписва като съдружници Александър Викторов Ничев и Владимир
Викторов Ничев; дружеството ще се управлява и
представлява от Ирена Богданова Ничева; вписва
промени в дружествения договор.
44394
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 30410/92 вписва промени за „Бритиш Американ табако България“ – ЕООД: вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Младост“,
ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сграда 8, вх.
А, ет. 5; вписва нов учредителен акт.
44385
Софийският градски 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. № 25996/92 вписва промени за
„Форимекс – БД“ – ООД: вписва прехвърляне на
5 дружествени дяла от Айдън Джьомерт на Метие
Есадова Чифтчи; заличава като съдружник и управител Айдън Джьомерт; вписва като съдружник
и управител Метие Есадова Чифтчи; вписва нов
дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Мелих Джумхур Чифтчи и Метие
Есадова Чифтчи заедно и поотделно.
44396
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 8.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 22351/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ватия“ – АД.
44397
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 29574/91 вписва промени за „Хоук – Мавров,
Петров и Владов“ – ООД: вписва прехвърляне на
119 дружествени дяла от Орфей Георгиев Петров
на Васил Георгиев Мавров; вписва прехвърляне на
17 дружествени дяла от Александър Викторович
Владов на Васил Георгиев Мавров; заличава като
управители Орфей Георгиев Петров и Александър
Викторович Владов; дружеството се управлява и
представлява от управителя Васил Георгиев Мавров.
44398
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 1383/90 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Гео – практика инженеринг – Цветко
Стоименов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Франс интернасионал
агро алимантер“ – ООД.
44399
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 9656/90 вписва промени за „Издателскополиграфически комплекс „Родина“ – АД: заличава
като прокурист Александър Параскевов Ангелов.
44400
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 11600/90 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Търговска фирма Боборачки – Васил
Боборачки“ като съвкупност от права, задължения
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и фактически отношения от Васил Савов Боборачки
на Атанаска Димитрова и я вписва като едноличен
търговец с фирма „Боборачки – Атанаска Илиева“.
44401
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 832/89 вписва промени за „Геопланпроект“ – ЕАД: вписва като член на съвета на директорите Николай Захариев Младенов.
44402
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по
ф.д. № 4657/2007 вписва промени за „Абика“ – ООД:
вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от
Неджет Али Абил на Левент Гювенч; заличава
като съдружник Неджет Али Абил; вписва като
съдружник и управител Левент Гювенч; вписва
промяна в презимето на съдружника и управител
Гюл Мехмет Саут, както следва: Суат; дружеството
се управлява и представлява от управителите Гюл
Мехмет Суат и Левент Гювенч заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор.
44403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14236/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пирсистемс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Черни връх 69/А, вх. А, ап. 1, с предмет
на дейност: развой на информационни системи,
продажба на лицензии, консултации по хардуера,
дейности, свързани с база данни, счетоводна дейност и данъчни консултации, бизнес консултации,
посредничество при търсене на работа, издаване
на софтуера. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала WELT 2000-Ltd, Унгария, и се управлява
и представлява от управителя Андраш Комароми.
44404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16553/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кристал сървисиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Илинден, ул. Нишка, бл. 23, вх. 1, ет. 2, с предмет
на дейност: доставка, монтаж и полагане на всички
видове подови настилки и реновиране на подови
настилки, почистване (вътрешно и/или външно) на
административни, производствени, търговски сгради и на домове, както и на дипломатически и/или
правителствени сгради и резиденции, дератизация
и обезпаразитяване на административни, производствени, търговски сгради и на домове, както и
на обществени и/или паркове, дворове, плажове,
детски площадки, детски увеселителни комплекси,
спортни зали, обекти, стадиони, дипломатически
и/или правителствени сгради и резиденции, внос
и/или износ на препарати, машини, съоръжения,
техника и/или консумативи, свързани или имащи
отношение към почистването, дератизацията и/
или обезпаразитяването, дейност в областта на
екологията и хигиената, дейност по провеждане на
мероприятия по поддържане, опазване и реставриране на архитектурно-исторически паметници,
хотелиерска, ресторантьорска и/или туристическа
дейност, турагентска и/или туроператорска дейност
(след получаване насъответните разрешения и регистрации), реклама на мултимедийни носители,
както и радио- и ТВ реклама, издателска и PR
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и
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агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Цветан Крумов Калинов, който го
управлява и представлява.
44405
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16607/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аполон
пропърти 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Персенк,
бл. 15, вх. В, ап. 26, с предмет на дейност: сделки с
недвижими имоти, управление на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, както и всякаква
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Евангелия Волоу, която го
управлява и представлява.
44406
Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 10304/2006 вписва промени за „Веста
строй“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление в София, район „Слатина“,
ж.к. Гео Милев, ул. Елисавета Багряна 14, ет. 2,
офис 9; вписва промени в дружествения договор.
44436
Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 5834/20 06 вписва промени за „Цукев“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 45 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
44437
Софийският градски съд н основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16036/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Юнивърс
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1,
бл. 156, вх. Г, ет. 3, ап. 84, с предмет на дейност:
счетоводно-консултантска дейност, финансово-консултантска дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионна дейност, покупка на
стоки с цел препродажба и отдаване под наем в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба и отдаване под наем на закупени стоки или
стоки – собствено производство, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, външнотърговска дейност, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител Анна
Васова Коцева, която го управлява и представлява.
44438
Софийският градски съд н основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16371/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Проджект партнерс и
Ко.“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Пирин 91, ет. 4, с предмет на дейност: консултантски услуги във всички
сфери, незабранени със закон, търговия с всякакви
стоки и вещи, незабранени със закон, производство
и търговия с всякакви позволени стоки, внос, износ, търговско представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Пегас
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Тс“ – ООД, и „Проджект Партнерс“ – ООД, и се
управлява и представлява от управителя Роман
Иванов Воински.
44439
Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 16253/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „ЕСИ холд България“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ж.к. Хладилника, ул. Сребърна 1Б, 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, представителство (без
процесуално), посредничество и агентство в полза
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортна дейност, реклама, разработка на
софтуер, търговската му продажба и поддръжка,
производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, промишлена и битова
електроника и електротехника, производство и
търговия с хранителни и селскостопански стоки,
производство, изкупуване, съхранение и реализация на селскостопанска и животинска продукция
и изделия на хранително-вкусовата промишленост,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв.,
разпределен в 5000 поименни акции с номинална
стойност 10 лв., с едноличен собственик на капитала „ЕСИ холд“ – ЛТД, със съвет на директорите
в състав: Мари Степан Степанян – изпълнителен
директор, Марта Пенчева Стоилова и Александър
Методиев Евтимов, и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Мари Степан Степанян.
44440
Софийският градски съд н основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16613/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Агро груп
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Йоан Екзарх 17, с
предмет на дейност: земеделие и аграрни дейности,
търговия със стоки и съоръжения, свързани със
земеделието и селскостопанската техника, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Стефан Павлов Михайлов, който го управлява и представлява.
44441
Софийският градски съд н основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 14673/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Аркел инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Хаджи Димитър
12, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: управление,
строителство и продажба на недвижими имоти,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Майкъл Джон Холи и
Майкъл Алън Кантуел и се управлява и представлява от Майкъл Алън Кантуел и Саймън Холмс
заедно и поотделно.
44492
Софийският градски съд н основание чл. 6
във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 31.Х.2007 г. по
ф.д. № 23439/94 вписва промяна за „Бизнес център – София – НТ“ – ЕООД: деноминира капитала
на дружеството от 5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч.
и размера на дяловете; вписва нов учредителен акт
на дружеството.
44493
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Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ и § 5
ЗДЛ с решение от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 7213/95
вписва промени за „Елам – 95“ – ООД: деноминира капитала на дружеството от 5 000 000 лв.
на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете; вписва
прекратяване на „Елам – 95“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. М. Буботинов 22, и го обявява в ликвидация с
ликвидатор Евгений Ангелов Ангелов и със срок
за ликвидацията 6 месеца.
44494
Софийският градски съд н основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 14864/95 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ти
Ен Си“ – ЕООД.
44495
Софийският градски съд н основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15112/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Търтълс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Димитър Хаджикоцев 114, магазин 26, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, консултантски услуги,
рекламна дейност, търговско представителство и
посредничество, туристически услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ибрахим Мардели Сарки и София
Заки Сарки, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
44496
Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по ф.д.
№ 3841/91 вписва промени за „Роял сторидж“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
99 000 лв. на 778 225 лв. чрез издаване на нови
679 225 поименни безналични акции с право на глас
всяка една с номинална стойност 1 лв.; увеличението
е извършено с непарична вноска съгласно тройна
оценителна експертиза, приета с определение на
СГС; вписва промени в устава, приети на ОС на
акционерите, проведено на 18.Х.2007 г.
44497
Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 32309/92 вписва промени за „Тера тур
сервиз“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 12 000 000 лв. на 38 534 090 лв.;
капиталът е увеличен с непарична вноска на стойност
26 534 090 лв. съгласно тройна съдебно-счетоводна
оценителна експертиза, приета с определение от
26.IХ.2007 г. на Софийския градски съд по дело
№ 436/2007; вписва изменение на учредителния акт.
44498
Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 24085/93 вписва промени за „Аланж импорт“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Александър Шварц на Анжелика Абдул Сами
Шварц, 5 дружествени дяла от Патриция АбдулСами Вахеди на Анжелика Абдул Сами Шварц, 5
дружествени дяла от Ернест Вахеди на Анжелика
Абдул Сами Шварц, 5 дружествени дяла от Жанна
Иванова Вахеди на Анжелика Абдул Сами Шварц;
заличава като съдружници Патриция Абдул-Сами
Вахеди, Жанна Иванова Вахеди, Ернест Вахеди
и Александър Шварц; заличава като управители
Патриция Абдул-Сами Вахеди и Жанна Иванова
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Вахеди; дружеството продължава дейността си като
„Аланж импорт“ – ЕООД, с едноличен собственик
на капитала Анжелика Абдул Сами Шварц, която
ще управлява и представлява дружеството; вписва
нов учредителен акт.
44499
Софийският градски съд н основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 8320/2006 вписва промени за „Флорес
ВЕ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от София в област Шумен, община
Върбица, с. Иваново, ул. Чавдар 2.
44500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16082/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Римекс – НР“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Антим I № 19, с предмет на дейност: разработване на инвестиционни проекти, внос
и износ на хранителни и нехранителни продукти и
материали, вътрешна търговия, хотелиерство, ресторантьорство, туризъм, инвестиции в строителството,
изграждане на жилищни и обществени сгради,
метални халета и конструкции, организация на
производството и обзавеждане на жилищни сгради,
административни сгради и отдаването им под наем,
както и свързаните съпътстващи и обслужващи
дейности, строително-ремонтна дейност, всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Росица Методиева Папен и Николай
Григоров Иванов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
44382
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16285/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Геонел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-18, бл. 1, вх.
А, ет. 2, ап. 10, с предмет на дейност: дърводелски услуги, производство на мебели и търговия с всякакъв
вид стоки, дейност на търговско представителство,
посредничество и агентство, комисионна, консигнационна и оказионна търговия, експлоатация на
заведение за обществено хранене от всякакъв вид,
ресторантьорство и хотелиерство, предприемаческа,
издателска, консултантска, транспортна, спедиционна, туристическа, лизингова, инженерингова,
рекламна и импресарска дейност, мениджмънт и
маркетинг, външнотърговска дейност, внос, износ
на стоки, счетоводно обслужване, както и всякаква
друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Димитър Щерев Баналиев, който го управлява и представлява.
44383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15886/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алекс
груп 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Фондови
жилища, бл. 210, вх. Г, ет. 5, ап. 72, с предмет на
дейност: строителство, производство на бетонови
изделия, търговия със строителни материали в
страната и в чужбина, изграждане на жилищни и
обществени сгради, транспортни услуги в страната
и в чужбина, търговия със стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посред-
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ничество, складови и комисионни услуги, лизингова дейност, туристически услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, маркетинг, рекламна дейност
и всички други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Александър Пламенов Йорданов, който
го управлява и представлява.
44384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16257/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ел Ем Ви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Каймакчалан 1, офис 4, с предмет
на дейност: внос, износ, бартер, реекспорт и специфични търговски сделки, създаване, производство и
търговия със стоки за широка употреба на едро и
дребно, вътрешна и външна търговия, строителство,
монтаж на дограма и щори, покупко-продажба на
недвижими имоти, транспортна дейност, превоз
на пътници и товари, таксиметров транспорт,
фризьорство и козметика, туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорски услуги, всякаква
друга дейност, разрешена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Лина Томова Каменова, Мая Костадинова
Спасова и Вили Георгиева Иванова-Ценова и се
управлява и представлява от Лина Томова Каменова.
44385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15942/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стели
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. Хан Кардам 25, с
предмет на дейност: транспорт на товари и пътници в страната и в чужбина, автотенекеджийски и
монтьорски услуги, външна и вътрешна търговия,
посредничество, представителство, комисионерска
дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Стефан Николаев Цветков,
който го управлява и представлява.
44386
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 10497/97 вписа промяна за „Ветерин – България – 97“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието на едноличния собственик на капитала от
„Ветерин“ – С.А., на „Алапис“ – С.А.
44387
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 10497/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Ветерин – България – 97“ – ЕООД.
44388
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 10326/96 вписа заличаването на „Сталекс
96“ – ЕООД.
44389
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 1215/95 вписа заличаването на „Финансово-брокерска къща Радо – Радослав Върбанов и
сие“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Триадица 4.
44390
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 15799/96 вписа промени за „Медеор“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Красно село“, ул. Ворино 52, ет. 5,
ап. 54; вписва промяна в дружествения договор.
44391
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 17691/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Лазурит 94“ – АД.
44392
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 24.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 17691/94 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Лазурит 94“ – АД.
44393
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16458/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Блу
стар дженерал трейдинг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Солунска 8, с предмет на дейност: консултантска
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, лизингова и инженерингова дейност,
международен и вътрешен туризъм, международен
транспорт, предприемачество и сделки с недвижими
имоти, комисионна търговия, рекламна дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
10 000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Халид Али Абдул Хамед Хеджази, който
го управлява и представлява.
44415
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16431/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Индивидуална практика за специализирана извънболнична
медицинска помощ по ендокринология и вътрешни
болести – д-р Мария Колева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Доспат 23, ет. 9, ап. 31, с предмет на дейност:
оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по ендокринология и вътрешни
болести, вкл. извършване на диагностика, лечение,
наблюдение и обучение на болни, консултации,
профилактика, експертиза на временна нетрудоспособност, наблюдение, контрол и полагане на
грижи за физическото и психическото развитие на
пациенти, дейности по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи, издаване на
документи, свързани с неговата дейност, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ,
лечение на болен и в дома му, когато състоянието
на болния налага това, хоспитализиране на пациенти, когато лечебната цел не може да се постигне
в амбулаторни условия или в дома на пациентите,
дистрибуция на медицински пособия и консумативи, предписване на лабораторни и други видове
изследвания, медицински дейности и манипулации
под негов контрол и отговорност, предписване и
предлагане на лекарства, превързочни материали
и медицински пособия, обема и вида домашни
грижи и помощ на болни, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Мария Георгиева Колева,
която го управлява и представлява.
44416
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф.д. № 15307/2007 вписа промени за „Си Ди дивелопмънтс“ – АД: вписва изменения и допълнения в
устава на дружеството, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 20.Х.2007 г.; заличава като изпълнителен директор Ирена Ангелова
Кръстева; вписва като председател на съвета на
директорите Ирена Ангелова Кръстева; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Теодора Петрова Танева.
44417
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16602/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Газтехника – Ц.И.“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ж.к.
Хладилника, ул. Рилски езера 20, ет. 6, ап. 29, с
предмет на дейност: търговска дейност с всички
разрешени със закон стоки в страната и в чужбина,
вносно-износна дейност, търговско представителство и посредничество, откриване на магазини,
строителни услуги, туристическа, рекламна и комисионна дейност, извършване на международни
превози на стоки, товари и пътници, транспортна
дейност в страната и в чужбина, всички дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цветелина Владимирова
Илиева, която го управлява и представлява.
44418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16225/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лемесос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, подбор, обучение и квалификация на персонал, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредническа дейност
по наемане на работа, всякаква друга дейност, за
която няма законова забрана съгласно законите на
Република България. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Лукас Лука, който го
управлява и представлява.
44419
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 9488/91 вписа промени за „Национални
дистрибутори“ – ЕООД: заличава като управител
Гасан Матта Хубеш; вписва промени в учредителния акт.
44420
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по ф.д.
№ 29401/92 вписа промени за „Телекомплект“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
120 180 лв. на 721 080 лв. чрез издаване на нови
600 900 обикновени поименни акции с номинална
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стойност 1 лв.; вписва промени в устава, приети
на общо събрание на акционерите, проведено на
13.VII.2007 г.
44421
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 14284/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г.
на „Булгранит“ – АД.
44422
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 15.Х.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 14284/91 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Булгранит“ – АД.
44423
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14284/91 вписа промяна за „Булгранит“ – АД:
вписва промени в устава на дружеството.
44424
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16243/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ейч
Ар салюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Хан Омуртаг
54, с предмет на дейност: консултантски и посреднически услуги, обучение в областта на управлението, мениджмънта и организацията на търговските
предприятия, обучение и квалификация на кадри
(без издаване на документи за правоспособност),
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, рекламни,
импресарски или други услуги, информационна
и маркетингова дейност, комисионна и лизингова
дейност и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Любен Руменов Ганчев,
който го управлява и представлява.
44425
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14291/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Богоев консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 883, вх. Д,
ет. 2, ап. 113, с предмет на дейност: консултантска,
проектантска и дизайнерска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос и износ, търговия на едро и дребно, търговско представителство,
посредничество и агентство на чуждестранни и
местни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
вътрешен и международен транспорт, превозна
дейност на пътници и товари, строително-ремонтни
работи, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Мартин Димитров Богоев,
който го управлява и представлява.
44426
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 8023/2007 вписа промени
за „Гоу ахед“ – ООД: вписва прехвърляне на 150
дружествени дяла от Радослав Николов Захариев
на Валентин Георгиев Тодоров; заличава като съ-
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дружник Радослав Николов Захариев; вписва като
съдружник Валентин Георгиев Тодоров; вписва
промени в дружествения договор.
44427
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16582/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кар уош
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, кв. Малинова долина,
бл. 8, вх. Б, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност:
почистване и полиране на автомобили, услуги в
областта на търговската дейност, рекламна дейност,
търговия, търговско посредничество и комисионерство, други услуги за населението, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Тихомир Димитров
Христов, който го управлява и представлява.
44428
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14892/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Спиди
тайм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бул. Г. М.
Димитров 54, бл. 60, вх. Г, ап. ПЖ-4, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ и реекспорт, производство и търговия
със стоки, хотелиерство и ресторантьорство, посредничество и представителство (без процесуално)
на местни и чуждестранни лица, консултантска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Владимир Кръстев Маринов, който го
управлява и представлява.
44429
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16313/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инженеринг – ВМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Академик
Никола Обрешков 7, вх. В, ателие 4А, с предмет
на дейност: покупка на стоки (без ценни книжа) с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, рекламна, информационна, програмна,
консултантска и маркетингова дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, търговия на едро и дребно,
външнотърговска дейност, внос и износ, сервиз на
машини и съоръжения, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Веселин Николаев Маринов,
който го управлява и представлява.
44430
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16306/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Емо
т рейдинг“ – ЕООД, със седа лище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Черни
връх 65А, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговия с хранителни и
нехранителни стоки, транспортна дейност в страната и в чужбина, спедиторска дейност, маркетинг,
лизингова и консултантска дейност, проектантска
и строително-предприемаческа дейност, сделки с
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недвижими имоти, ремонтно-сервизна дейност,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Емил Методиев Шопниколов,
който го управлява и представлява.
44431
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 8916/2007 вписа промени за „Трибилд
пропъртис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Латин Венелинов Милев
на „Телексим холдингс“ – ООД; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Латин Венелинов Милев; вписва като собственик
„Телексим холдингс“ – ООД, САЩ, щат Невада;
вписва като управител Йоанис Коловос; вписва
нов дружествен договор.
44432
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 6776/2006 вписа промени за „Алнандо
България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5000
дру жествени д яла от А лнандо Интернешънъл
Лимитид на ТД Миорица Ком СРЛ; заличава
като едноличен собственик на капитала Алнандо
Интернешънъл Лимитид, Британски Вирджински
острови; вписва като едноличен собственик на
капитала ТД Миорица Ком СРЛ, Румъния; вписва
промяна в учредителния акт.
44433
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 10112/2006 вписа промени за „Проджект
Шабла“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Джон Брендан Мориарти на
Деклан Патрик О’Бойл; заличава като едноличен
собственик и управител Джон Брендан Мориарти;
вписва като едноличен собственик Деклан Патрик
О’Бойл, който ще управлява и представлява дружеството; вписва изменения в учредителния акт.
44434
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 10222/2006 вписа промени за „Билдинг
корпорейшън“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Александър Здравков Михайлов
на „Болкън Асет Мениджмънт“ – ЕАД; заличава
като едноличен собственик на капитала и управител Александър Здравков Михайлов; вписва като
едноличен собственик на капитала „Болкън Асет
Мениджмънт“ – ЕАД; вписва като управител Стамат Паскалев Дойчев; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Средец“, ж.к. Яворов,
бл. 22, вх. В, ет. 2; вписва промени в учредителния акт.
44435
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 11861/2004 вписа промени за „Домус
Мекс България“ – ЕООД: заличава като управител
Йоана Силаги; вписва като управител Димитър
Йорданов Палашев; дружеството ще се управлява
и представлява от Димитър Йорданов Палашев.
44445
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 12548/2004 вписа промени за „Орбитекс
Ко.“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла, представляващи целия дружествен капитал,
от Росен Димитров Апостолов на Петя Георгиева
Георгиева; заличава като едноличен собственик на
капитала и управител Росен Димитров Апостолов;
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вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Петя Георгиева Георгиева; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 116, вх. 6, ет.
6, ап. 126; вписва нов учредителен акт; дружеството ще се управлява и представлява от управителя
Петя Георгиева Георгиева.
44446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12548/2004 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Орбитекс
Ко.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Мавровец 20, с предмет на дейност: търговска, производствена, транспортна, консултантска, лизингова,
маркетингова, комисионерска дейност, търговско
представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Росен Димитров Апостолов, който го
управлява и представлява.
44447
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 10893/2004 вписа промени за „Райфайзен
ауто лизинг България“ – ЕООД: вписва като управител Валери Стефанов Млъзев; дружеството ще се
управлява и представлява заедно от всеки двама
от четиримата управители Екатерина Атанасова
Христова, Добромир Славов Добрев, Васил Костадинов Кошничаров и Валери Стефанов Млъзев;
вписва изменения в учредителния акт.
44448
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 22.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10893/2004 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Райфайзен
ауто лизинг България“ – ЕООД.
44449
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. по ф.д. № 3240/2005 вписа промени за „Тотал – плюс 1“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Болгар Виталий; вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла
от Болгар Виталий на Георги Йорданов Дончев;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Георги Йорданов Дончев; дружеството
ще се управлява и представлява от Георги Йорданов
Дончев; вписва нов учредителен акт на дружеството.
44450
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 13862/2005 вписа промени за „Делта Балтик пропърти“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Кристиян Тор Вахи на „Балтик
Пропърти Фънд“ – ОУ, и 25 дружествени дяла от
Марек Партел на „Балтик Пропърти Фънд“ – ОУ;
заличава кат осъдружници Кристиян Тор Вахи и
Марек Партел; дружеството продължава дейността
си като „Делта Балтик пропърти“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Балтик
Пропърти Фънд“ – ОУ, Естония; вписва нов учредителен акт.
44451
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 2926/2005 вписа промяна за „Джи Ем
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Екс логистик“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Сердика“,
кв. Бенковски, ул. Поп Георги Величков 28.
44452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
23.Х.2007 г. по ф.д. № 4187/2006 вписа промени за
„Алфис – 1“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Ваня Христова Никодимова на
„Невон“ – АД; заличава като едноличен собственик
Ваня Христова Никодимова; вписва като едноличен
собственик „Невон“ – АД; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Ваня Христова Никодимова.
44453
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 15478/2006 вписа промени за „Уиндка“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Филип Стефанов Фотев на „Прима
Дивелопмънт“ – ЕАД; заличава като съдружник
Филип Стефанов Фотев; вписва като съдружник
„Прима Дивелопмънт“ – ЕАД; вписва промени в
дружествения договор.
44454
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5575/96 вписа промени за „Агенция Пинкертон“ – ООД: вписва като съдружници Надежда
Костадинова Ананиева и Румяна Тодорова ТодороваГероева; вписва прехвърляне на 2 дружествени дяла
от Георги Каменов Ананиев на Румяна Тодорова
Тодорова-Героева, 3 дружествени дяла от Георги
Каменов Ананиев на Надежда Костадинова Ананиева и 1 дружествен дял от Васил Каменов Ананиев
на Надежда Костадинова Ананиева; заличава като
съдружници Георги Каменов Ананиев и Васил
Каменов Ананиев.
44455
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф.д. № 6175/2003 вписа промени за „Елинор“ – ООД:
премества адреса на управление от бул. Симеоновско
шосе 48, ет. 4, ап. 13, в кв. Драгалевци, ул. Христина Морфова 4; заличава като управител Диляна
Господинова Маджарова; вписва като управител
Велина Филипова Георгиева; дружеството ще се
управлява и представлява от Пламен Тенев Русев
и Велина Филипова Георгиева заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
44456
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 7057/2004 вписа промени за „Балкан
грейн“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието на едноличния собственик на капитала на
„Балкан корпорейшън холдинг груп“ – ООД (рег.
по ф.д. № 2520/2004 по описа на СГС); вписва нов
учредителен акт.
44457
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 11658/2004 вписа промени за „Смарт
сървисис“ – ООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството с непарична вноска – недвижими
имоти на стойност 979 000 лв., от 5000 лв. на
984 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 5.IХ.2007 г. на
Софийски градски съд по дело № 446/2007; вписва
промяна в предмета на дейност: инженерингова и
проектантска дейност, търговско представителство
и посредничество на физически и юридически лица,
консултантска дейност, стопанисване и отдаване
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под наем на недвижими имоти и всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон; вписва
нов дружествен договор.
44458
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 12196/2004 вписва промени за „Лил
инженеринг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 65
дружествени дяла от Лъчезар Иванов Киселков
на „Ита холд“ – АД; вписва като съдружник „Ита
холд“ – АД (рег. по ф.д. № 4056/90 по описа на
СГС); дружеството продължава дейността си като
„Лил инженеринг“ – ООД; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Кораб планина 27А, ет. 1; допълва предмета
на дейност с „търговия на едро и дребно с течни
нефтопродукти, пропан-бутан и природен газ“;
вписва като управители Лъчезар Иванов Киселков
и Величко Георгиев Александров; дружеството ще
се представлява от управителите заедно и поотделно – в случаите по чл. 21, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 9
от дружествения договор задължително заедно; за
откриване на банкови сметки на дружеството то ще
се представлява заедно, но по решение на общото
събрание на дружеството, взето с единодушие, при
управлението и ползването на банковите сметки
дружеството може да се представлява от управителите и поотделно; вписва нов дружествен договор.
44459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1667/2002 вписа промени за
„Гарита – Ник“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ж.к. Гео Милев, ул. Виница 11, ателие 2; вписва
нов учредителен акт.
44460
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 9416/2002 вписва промени за „ОК – Мирчик“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Теодора Тошкова Яйманова на Здравка
Христова Цонева; вписва като съдружник Здравка
Христова Цонева; заличава като съдружник и управител Теодора Тошкова Яйманова; дружеството ще
се управлява и представлява от Станимир Тошков
Миланов; вписва промени в дружествения договор.
44461
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 12431/2003 вписва промени за „Сантара“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от София, район „Изгрев“, ул. Райко
Алексиев 26, бл. 3, вх. В, в област Благоевград,
Петрич, ул. Кавала 2.
44462
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 12232/2003 вписва промени за „Балкански имоти Развитие“ – ЕАД: вписва промяна на
наименованието на едноличния собственик „Болкан лимитид“ – АД, на „Болкан холдингс пъблик
лимитид къмпани“ – АД.
44463
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г.
по ф.д. № 14860/2000 вписва промени за „Солвей
Фарма“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Възраждане“, бул.
Александър Стамболийски 103, ет. 5, офис 52.
44464
Софийският градски 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. № 1463/98 вписва промени
за „Емсист – 6“ – ООД: вписва прехвърляне на
85 дружествени дяла от Стоян Иванов Ганчев на
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Петя Стоянова Петрова и 60 дружествени дяла от
Жоро Ганчев Фотев на Явор Любенов Захариев;
заличава като съдружници Жоро Ганчев Фотев и
Стоян Иванов Ганчев; вписва промени в дружествения договор.
44465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 14960/2000 вписва промени
за „Краско – Ко“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Красимир Борисов
Петков, като дружествените му дялове в размер
50 дяла се поемат поравно от неговите наследници
Пламен Красимиров Петков и Огнян Красимиров
Петков; вписва като съдружници и управители
Пламен Красимиров Петков и Огнян Красимиров
Петков; дружеството продължава дейността си
като „Краско – Ко“ – ООД; вписва нов предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
със стоки, услуги, сделки с интелектуална собственост, инженеринг, конструиране и производство
на инструментална екипировка и средства за автоматизация в машиностроенето, производство,
разпространение и търговия с програмни продукти,
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, закупуване, строителство и
експлоатация на търговски обекти и жилищни сгради, транспортна дейност, както и всякакви дейности,
пряко или косвено свързани с предмета на дейност,
незабранени със закон или друг нормативен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
Пламен Красимиров Петков и Огнян Красимиров
Петков заедно и поотделно.
44466
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 2428/2001 вписва промяна за „Аква
Вил“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Галина Димитрова Иванова.
44467
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 10775/2001 вписва промени за „Евон
прес“ – ООД: вписва прехвърляне на 196 дружествени дяла от „Кота 97“ – ООД, на Галина Сотирова
Велидовска; заличава като управител Димитър
Найденов Димитров; вписва като управител Галина
Сотирова Велидовска; заличава като съдружник
„Кота 97“ – ООД; дружеството ще се управлява
и представлява от Галина Сотирова Велидовска.
44468
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 1277/2002 вписва промени за „МТ проект“ – ЕООД: заличава като управител Димитър
Атанасов Тахов; вписва преместване на седалището
и адреса на управление в София, район „Изгрев“, ул.
Апостол Карамитев 7, ет. 1, офис 5; вписва промени
в дружествения договор; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Милена Димитрова Тахова.
44469
Софийският градски съд на основание чл. 10
ЗПП регистрира промени по ф.д. № 15936/93 за
политическа партия „Нова Зора“: заличава като
членове на Централния политически съвет Христо Димитров Гацов, Михаил Благовестов Оцетов,
Тодор Боянов Иванов, Христо Боянов Величков и
Емил Христов Величков; заличава като член на
Централното изпълнително бюро Христо Димитров Гацов и на негово място вписва Красимир
Димитров Димитров.
11988
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
10. – Съветът на директорите на „Вагоноре
монтен завод Левски“ – АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание на акционерите на 27.ХІ.2009 г. от 11 ч. в седалището на
дружеството в София, ж. к. Красна поляна, бл. 329
А, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение: ОСА приема
доклада на съвета на директорите за дейността на
дружеството за 2008 г.; 2. доклад на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството
за 2008 г.; проект за решение: ОСА взема решение
за приемане доклада на одитора за извършената
проверка на дейността на дружеството за 2008 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2008 г.; проект за решение: ОСА приема
годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.;
4. приемане на предложение за разпределение на
печалбата за 2008 г.; проект за решение: ОСА взема
решение да не се разпределя печалбата за 2008 г.;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
проект за решение: ОСА взема решение членовете
на съвета на директорите да бъдат освободени от
отговорност за дейността им през 2008 г.; 6. промяна в състава на съвета на директорите; проект за
решение: ОСА взема решение да не се извършват
промени в състава на съвета на директорите; 7.
определяне възнаграждението на членовете на СД;
проект за решение: ОСА взема решение да не се
заплаща възнаграждение на членовете на СД; 8.
промяна на седалището и адреса на управление на
дружеството; проект за решение: ОСА взема решение седалището и адресът на дружеството да не се
променят; 9. доклад на съвета на директорите за
текущото икономическо и финансово състояние на
дружеството и за необходимостта от извършването
на структурни промени и промени в юридическия
статус чрез преобразуване на дружеството; представяне на план за преобразуване; проект за решение:
ОСА одобрява доклада на съвета на директорите
и приема изготвения план за преобразуване; 10.
увеличаване капитала на дружеството; проект за
решение: ОСА взема решение капиталът на дружеството да не се увеличава; 11. промяна в устава
на дружеството; проект за решение: ОСА приема
предложените от съвета на директорите промени
в устава на дружеството; 12. избор на регистриран
одитор на дружеството за 2009 г.; проект за решение: ОСА взема решение за регистриран одитор на
дружеството за 2009 г. да бъде избрана Трифонка
Велева, регистрирана под № 0097 при ИДЕС; 13.
разни. Регистрирането на акционерите за участие в
събранието ще започне в 10,30 ч. на 27.ХІ.2009 г. в
седалището на дружеството в София, ж. к. Красна
поляна, бл. 329А, ет. 1, ап. 3. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се проведе на 14.ХІІ.2009 г. в 11 ч.,
на същото място и при същия дневен ред. Пълномощниците на акционерите се легитимират с лична
карта и писмено пълномощно.
12009
20. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Институт на вътрешните одитори в Бъл
гария“ (ИВОБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 3.XII.2009 г. в 17 ч.
в зала „Адакта“ на хотел „Рила“, ет. 3 (адрес: София,
ул. Калоян 6), при следния дневен ред: 1. представяне
на програма за дейността на ИВОБ през 2010 г.; 2.
приемане на бюджета на ИВОБ за 2010 г.; 3. приемане
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на нови членове на сдружението; 4. организационни
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 независимо
от броя на явилите се членове.
11983
68. – Управителният съвет на Асоциацията на
българските предприятия за международни превози
и пътищата (АЕБТРИ), София, юридическо лице
с нестопанска цел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и
чл. 15, ал. 3 от устава свиква по своя инициатива
редовно общо събрание на членовете на асоциацията на 4.XII.2009 г. в 8 ч. в залата на АЕБТРИ,
София, бул. Гоце Делчев 56, бл. 15, при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад за дейността на управителния съвет; 2. приемане на контролни цифри
за бюджет на асоциацията през следващия мандат
и основни насоки за работа на управителния съвет;
3. освобождаване на членовете на управителния
съвет; 4. избор на ръководни органи. Поканват се
всички членове на АЕБТРИ да присъстват лично
или чрез упълномощени представители. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15,
ал. 4 от устава общото събрание ще се проведе
същия ден в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред при спазване изискванията на ЗЮЛНЦ.
Писмените материали са на разположение на членовете на адреса на управлението на асоциацията
в София, ул. Искърски пролом 6.
11969
20. – Управителният съвет на Българската асоци
ация по управление на проекти, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 12.ХІІ.2009 г. в 9 ч. в СТЦ „Интерпред“,
зала „Пловдив“, бул. Драган Цанков 36, София, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението; предложение за решение – ОС
приема отчета на управителния съвет за дейността
на сдружението; 2. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет; предложение за
решение – ОС освобождава от отговорност членовете на управителния съвет; 3. приемане на основни
насоки и програма за дейността на сдружението;
предложение за решение – ОС приема основните
насоки и програмата за дейността на сдружението;
4. приемане проектобюджет на сдружението; предложение за решение – ОС приема проектобюджета
на сдружението; 5. промени в устава на сдружението;
предложение за решение – ОС приема предложението
на управителния съвет за промените; 6. избиране на
нов управителен съвет. Поканват се всички членове
или писмено упълномощени техни представители
съгласно чл. 22 от устава да вземат участие в общото
събрание. Регистрацията на участниците в общото
събрание ще започне от 8,30 ч. в деня на събранието.
Общото събрание ще се счита за законно и на него
могат да се взимат валидни решения, ако присъстват
най-малко половината от всички членове на сдружението. Ако не се явят нужния брой членове за наличие
на кворум, заседанието на общото събрание се отлага
с 1 час по-късно при същия дневен ред и се счита за
законно, колкото и членове да се явят. Материалите
за общото събрание са на разположение на членовете
всеки работен ден в офиса на сдружението в София,
ул. Веслец 45, ап. 13.
11923
5. – Управителният съвет на сдружение Феде
рация „Съюз на съотечествениците“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в София, бул. Драган
Цанков 28, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на председателя на управителния съвет на
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сдружението; 2. отчетен доклад на ревизионната
комисия на сдружението; 3. обсъждане и приемане на промени в устава на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет и ревизионна комисия;
5. избор на председател на управителния съвет; 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.
11915
30. – Управителният съвет на Студентски ди
пломатически клуб, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.ХІІ.2009 г. в
18 ч. в зала 2 на ректората в СУ „Кл. Охридски“ при
следния дневен ред: 1. отчет на дейността на клуба
за периода октомври 2008 г. – октомври 2009 г.;
2. избиране на членовете на ръководния орган на
клуба; 3. приемане на нови членове; 4. маркиране
на предстоящите събития за предстоящия мандат
на управителния съвет за периода 2009 – 2010 г.; 5.
обратна връзка с членската маса на клуба; приемане
на препоръки, съвети, мнения.
11856
25. – Управителният съвет на сдружение „Мла
деж за разбирателство – България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
15.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. в седалището в София,
ул. Васил Априлов 3, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на управителния и
контролния съвет за 2008 – 2009 г.; 2. приемане
на промени в устава на сдружението; 3. приемане
на промени в състава на управителния съвет; 4.
приемане на бюджет на сдружението за 2010 г.; 5.
определяне на възнаграждение на членовете на УС
и размера на членския внос; 6. приемане на основни
насоки за дейността на сдружението; 7. приемане
на финансова рамка на сдружението за периода
2010 – 2012 г.; 8. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
11922
9. – Управителният съвет на Асоциацията на
преподавателите по и на френски език в България
(АПФЕБ), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на асоциацията
на 15.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в седалището и на адреса
на асоциацията при дневен ред: избор на нови органи на управление на асоциацията по реда и при
условията на устава є.
11941
10. – Управителният съвет на организация
с нестопанска цел за осъществяване дейност в
частна полза за обединяване знанията в интерес
на своите членове и развитието на националното
филмопроизводство „Българска асоциация на
кинорежисьорите“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
организацията на 16.ХІІ.2009 г. в 9 ч. в салона на
Дома на киното, ул. Екзарх Йосиф, при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета на
управителния съвет за дейността на асоциацията; 2.
избор на председател и управителен съвет; 3. избор
на представител за член на националния съвет за
кино; 4. избор на представители за художествените
комисии към ИА „Национален филмов център“; 5.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 10 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на явилите се членове.
11935
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28. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
Еко алтернатива“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдруженито на
18.XII.2009 г. в 18 ч., в София, ж.к. Люлин, бл. 342,
вх. 1, ет. 15, ап. 71, при дневен ред – обсъждане
на дейността на сдружението; предложение за решение – ОС решава да се активизира дейността
на сдружението.
11857
32. – Съветът на директорите на „ИЧМ При
ват“ – АД, София, кв. Ботунец, на основание чл. 223
ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите
на 18.XII.2009 г. в 11,30 ч., в седалището и адреса на
управление на дружеството, София, кв. Ботунец, в
срадата на „ИЦ ИЧМ“ – АД, корпус 1 – технически
кабинет, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2008 г.; 2. доклад на дипломирания експертсчетоводител за извършената проверка на годишния
отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2008 г.; 3. приемане на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2008 г.; проект за решение – ОС приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г.;
4. освобождаване от отговорност на членовете на
съвета на директорите за дейността им през 2008 г.;
проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им през 2008 г.;
5. избор на експерт-счетоводител на дружеството
за финансовата 2009 г.; проект за решение – ОС
избира експерт-счетоводител за проверка и заверка
на годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2009 г.; 6. определяне възнаграждението
на членовете на съвета на директорите; проект
за решение – ОС определя възнаграждение на
членовете на съвета на директорите; 7. избор на
представител на „ИЧМ Приват“ – АД, за общото
събрание на „ИЦ ИЧМ“ – АД, за 2008 г.; проект за
решение – ОС избира предложения от СД представител на „ИЧМ Приват“ – АД, за общото събрание
на „ИЦ ИЧМ“ – АД, за 2008 г.; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 7.I.2010 г. в 14,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от представения
капитал. Поканват се всички акционери или техни
писмено упълномощени представители с нотариално заверени пълномощни да вземат участие в
събранието. Материалите за общото събрание ще
бъдат на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството всеки работен ден
от 10 до 14 ч.
11985
22. – Управителният съвет на фондация „Цен
тър за изследване на ромската култура и обра
зование“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 19.ХІІ.2009 г. в
18 ч. в София, в офиса на фондацията в София, ж.к.
Илинден, бл. 55, вх. Б, ап. 27, при следния дневен
ред: 1. приемане на оставката на председателя на
управителния съвет на фондацията и освобождаването му от членство; 2. приемане на оставка на
член на УС и освобождаването му от членство; 3.
избор на нов УС и приемане на нови членове; 4.
текущи организационни въпроси, разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ редовното
общо събрание ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
11858
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10. – Съветът на директорите на „Ти Би Ес
хотели“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 20.ХІІ.2009 г. в 13 ч. в зала „Максима“
на Университета по архитектура, строителство
и геодезия (бивш ВИАС) в София, бул. Христо
Смирненски 1, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2008 г.; проект за
решение – ОСА приема доклада за дейността на
дружеството през 2008 г.; 2. приемане на одитирания годишен счетоводен отчет за 2008 г.; проект
за решение – ОСА приема одитирания годишен
счетоводен отчет за 2008 г.; 3. освобождаване от
отговорност членовете на съвета на директорите на
дружеството за дейността им през 2008 г.; проект
за решение – ОСА освобождава от отговорност
членовете на съвета на директорите за отчетния
период; 4. избор на одитор/дипломиран експертсчетоводител, който да провери и завери годишния
счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.; проект
за решение – ОСА избира предложения от съвета
на директорите одитор/дипломиран експерт-счетоводител; 5. приемане на решение относно финансовия резултат на дружеството за 2008 г.; проект за
решение – ОСА приема направеното предложение
на съвета на директорите относно финансовия резултат. Регистрацията за участие в събранието ще
започне от 12 ч. При липса на кворум на основание
чл. 227 ТЗ общото събрание на акционерите ще се
проведе на 3.І.2010 г., на същото място и при същия
дневен ред в 13 ч.
11934
175 . – С ъ в е т ът н а д и р е к т о р и т е н а „ И Ц
ИЧМ“ – АД, София, кв. Ботунец, на основание
чл. 223 ТЗ свиква годишно общо събрание на акционерите на 21.ХІІ.2009 г. в 14,30 ч. в седалището
и адреса на управление на дружеството, София,
кв. Ботунец, корпус 1 – технически кабинет, при
следния дневен ред: 1. отчет на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2008 г.;
проект за решение – ОС приема отчета на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2008 г.; 2. доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на годишния
отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема доклада на дипломирания
експерт-счетоводител за 2008 г.; 3. приемане на
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството за 2008 г.; проект за решение – ОС приема
годишния счетоводен отчет и баланс на дружеството
за 2008 г.; 4. освобождаване от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2008 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2008 г.; 5. избор на експерт-счетоводител на
дружеството за финансовата 2009 г.; проект за
решение – ОС избира експерт-счетоводител за
проверка и заверка на годишния счетоводен отчет
и баланс на дружеството за 2009 г.; 6. определяне възнаграждението на членовете на съвета на
директорите за 2009 г.; проект за решение – ОС
определя възнаграждение на членовете на съвета
на директорите за 2009 г.; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се
проведе на 11.І.2010 г. в 11,30 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения капитал. Поканват се всички акционери или
техни писмено упълномощени представители с
нотариално заверени пълномощни да вземат участие в събранието. Материалите за събранието ще
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бъдат на разположение на акционерите на адреса
на управление на дружеството всеки работен ден
от 13 до 16 ч.
11984
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Училищно настоятелство при
ОУ „Петко Рачев Славейков“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 4.XII.2009 г.
в 18 ч., в сградата на ОУ „Петко Рачев Славейков“,
ул. Цар Симеон I № 23, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружението; 2. приемане отчет за дейността на
управителния съвет; 3. приемане на нови членове
на сдружението; 4. избор на съвет на настоятелите и
на председател на сдружението; 5. разни. 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.
11863
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в обществена полза „Соропти
мист Интернационал“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на членовете
на сдружението на 16.ХІІ.2009 г. в 18 ч. в хотелресторант „Форс“, Бургас, ул. Константин Фотинов
17, при дневен ред – доклад на УС за дейността
на сдружението за предходната финансова година;
проект за решение: приемане на доклада за УС за
дейността на сдружението за предходната финансова
година от ОС на членовете на сдружението. При
липса на кворум общото събрание на членовете на
сдружението ще се проведе при условията на чл. 27,
изречение 2 ЗЮЛНЦ. Материалите за събранието
са на разположение на членовете на сдружението на
адрес: Бургас, ул. Христо Ботев 16, всеки работен
ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 17 ч.
11865
12. – Управителният съвет на сдружение „Хрис
тиянски женски съюз „Самарянки“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 29.ХІІ.2009 г. в
10 ч. в офиса на сдружението на адрес: Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 32, ап. 96, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на УС за 2009 г.; 2. отчет на
контролно-ревизионната комисия; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на посочения адрес
и при същия дневен ред с явилите се членове.
11939
30. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб по пожароприложен спорт – Варна“, Варна,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 17.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. във Варна,
бул. Сливница 159, сградата на З „ПБС“ – Варна,
киносалона, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението през 2008 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2008 г.; 3. вземане на решение за освобождаване
на членове на управителния и контролния съвет
на сдружението; 4. вземане на решение за избор
на членове на управителния и контролния съвет
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
11862
2. – Управителният съвет на „Училищно на
стоятелство СОУ „Елин Пелин“, Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
17.ХІІ.2009 г. в 18 ч. във Варна, ул. Тодор Влайков
18, в сградата на СОУ „Елин Пелин“, ет. 2, стая
201, при следния дневен ред: 1. отчет на УС; 2. про-
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мени в устава; 3. избор на УС; 4. разни. Поканват
се всички членове да присъстват на събранието.
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.
11866
20. – Управителният съвет на Спортен клуб
по вдигане на тежести и културизъм, гр. Велики
Преслав, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. в Спортна зала
по вдигане на тежести, ул. Хан Омуртаг 10, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на СКВТ и културизъм; 2. приемане, допълнение и
изменение в устава на клуба; 3. избиране на ново
ръководство. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час,
след което се провежда на същото място и при
същия дневен ред и се счита за законно колкото и
членове да се явят.
11943
20. – Управителният съвет на спортен клуб по
лека атлетика „Атлетик“, гр. Велики Преслав, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 12.XII.2009 г. в 10 ч., в Спортната зала по вдигане на тежести, ул. Хан Омуртаг 10, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на СКЛА
„Атлетик“; 2. приемане, допълнение и изменение в
устава на клуба; 3. избиране на ново ръководство.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред и
се счита за законно, колкото и членове да се явят.
11945
1. – Управителният съвет на сдружение „Местна
инициативна група за Кнежа и Искър“, Кнежа, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 11.ХІІ.2009 г. в 17,30 ч. в салона
на читалище „Хр. Ботев“, с. Долни Луковит, община Искър, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението;
2. промяна в наименованието на сдружението;
3. промени в състава на управителния съвет и
контролния съвет на сдружението; 4. промяна на
седалището и адреса на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
11864
10. – Управителният съвет на туристическо
дружество „Синаница – 2000“, гр. Кресна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
дружеството на 10.XII.2009 г. в 18 ч., в сградата на
Общинска администрация – Кресна, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на дружеството; 2. отчет на управителния съвет за 2009 г.; 3.
приемане на бюджет и програма за дейността на
дружеството през 2010 г.; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе на същото място и при същия дневен ред с един час по-късно независимо от броя
на присъстващите членове.
11944
20. – Управителният съвет на танцово студио
„Сангре Калиенте“, Кюстендил, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.І.2010 г. в 19 ч.
на адрес: ул. Загоре 3, София, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на ТС „Сангре
Калиенте“; 2. финансов отчет; 3. проектобюджет за
2010 г.; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11986
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15. – Управителният съвет на сдружение „Спор
тен клуб по борба „Ловеч“, Ловеч, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
14.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в заседателната зала на хотел
„Ловеч“ в Ловеч, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на клуба през
2008 г.; 2. освобождаване от длъжност и от отговорност членовете на управителния съвет за дейността
им през 2008 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4.
избор на председател на сдружението; 5. промяна в
устава; 6. разни. 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.
11937
20. – Управителният съвет на „Национално
сдружение на производителите на лозов посадъчен
материал“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно отчетно събрание на 11.ХІІ.2009 г.
в 11 ч. в Пловдив, бул. Освобождение 3, хотел
„SPS“, зала 211, при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на сдружението през 2009 г.;
2. отчетен доклад за дейността на контролния съвет през 2009 г.; 3. приемане на нови членове на
сдружението; 4. разни.
11936
82. – Управителният съвет на сдружение „Ловнорибарско дружество Хасково“, Хасково, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
18.ХІІ.2009 г. в 9 ч. в зала № 2 на Дома на техниката – Хасково, ул. Сан Стефано 3, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълнение на устава
на сдружението; 2. избор на УС и председател на
сдружението; 3. разни. Поканват се всички делегати, избрани на общите събрания на дружините,
да присъстват. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
11940
30. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел в частна полза „Пегас“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
15.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в Шумен, ул. Цветан Зангов 2,
при следния дневен ред: 1. приемане на нов член
на сдружението; 2. освобождаване на член на УС;
3. избор на нов член на УС; 4. разни. Регистрацията на членовете на събранието ще се извършва
от 14,30 до 15,30 ч. в сградата на сдружението в
деня на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 17 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението всеки
присъствен ден от 9 до 17 ч.
11859
58. – Съветът на Адвокатската колегия – Ям
бол, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на адвокатската колегия на 30.І.2010 г. в 9 ч. в залата на
Община „Тунджа“ в Ямбол, при следния дневен ред:
1. изслушване отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2009 г. и вземане на решение
по него; 2. изслушване доклада на контролния
съвет; 3. изслушване отчета на председателя на
дисциплинарния съд; 4. обсъждане и приемане на
бюджета за следващата финансова година; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет,
контролния съвет, дисциплинарния съд и избор на
адвокатски съвет, председател на адвокатския съвет,
контролен съвет, дисциплинарен съд и председател
на дисциплинарния съд; 6. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната; 7.
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разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч. и при същия дневен ред.
12004
5. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при ОУ „Св. Климент Охридски“,
с. Буковлък, община Плевен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
настоятелството на 16.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в с. Буковлък, община Плевен, в сградата на ОУ „Св.
Климент Охридски“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на училищното настоятелство;
2. промени в устава на настоятелството; 3. промени
в състава на управителния съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
11938
212. – Съветът на директорите на „Хидрострой
комплект 97“ – АД, с. Хърлец, област Враца, на
основание чл. 223 ТЗ свиква редовно общо събрание
на акционерите на 18.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в административната сграда на дружеството в с. Хърлец,
област Враца, при следния дневен ред: 1. отчет на
СД за дейността на дружеството през 2008 г.; проект
за решение – ОС приема отчета на СД; 2. годишен
отчет и баланс на дружеството за 2008 г. и доклад
на експерт-счетоводителя; проект за решение – ОС
одобрява годишния отчет, баланса и доклада на
експерт-счетоводителя за 2008 г.; 3. вземане на
решение относно финансовия резултат за 2008 г.;
проект за решение – ОС одобрява предложението
на СД относно финансовия резултат за 2008 г.; 4.
освобождаване членовете на СД от отговорност за
управлението на дружеството през 2008 г.; проект за
решение – ОС освобождава от отговорност членовете
на СД за управлението на дружеството през 2008 г.;
5. избор на експерт-счетоводител за 2009 г.; проект
за решение – ОС избира експерт-счетоводител за
2009 г. Поканват се всички акционери на дружеството
да вземат участие лично или чрез упълномощени от
тях лица. Регистрацията на акционерите ще започне
от 8,30 ч. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ събранието ще се проведе на 8.І.2010 г. в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Материалите
по дневния ред са на разположение на акционерите
в седалището на дружеството.
11942
1. – „Параходство Българско речно плава
не“ – АД, Русе, на основание чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК
уведомява инвеститорите относно началото на
първично публично предлагане на 6 750 000 броя
нови безналични обикновени акции с номинална
стойност 1 лв. и емисионна стойност 2,40 лв. всяка съгласно решение на управителния съвет от
11.ІХ.2009 г. за увеличаване на капитала на дружеството от 28 958 675 лв. на 35 708 675 лв. и
съгласно Проспект за публично предлагане на
акции на дружеството, потвърден от Комисията за
финансов надзор (КФН) с Решение № 856-Е от
19.Х.2009 г. Подписката за емитиране на новата
емисия се счита за успешна, съответно капиталът
на „Параходство Българско речно плаване“ – АД,
ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции, при условие че до крайния
є срок бъдат записани и платени най-малко 3 375 000
броя нови акции. На основание чл. 112б, ал. 2
ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно
7 дни след датата на обнародване на съобщението.
На следващия ден „Централен депозитар“ – АД
(„ЦД“ – АД), открива сметки за права на тези лица
въз основа на книгата на акционерите. Срещу всяка придобита към края на посочения срок акция
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се издава едно право. Всяко лице може да придобие
права в периода за тяхното прехвърляне/търговия
и при провеждането на явния аукцион. Всяко едно
от правата по смисъла на § 1, т. 3 ЗППЦК дава
право да бъдат записани 0,23309078 броя акции от
увеличението на капитала. Всяко лице може да
запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв
брой акции, съответстващ на броя на придобитите
и/или притежаваните от него права, умножен по
коефициент 0,23309078, получен в резултат на съкращение на дроб с делимо от 6 750 000, т.е. броя
акции, предложени от дружеството за записване,
и делител 28 958 675, т.е. броя акции, емитирани
преди увеличението. В случай че полученият резултат не е цяло число, същото се закръглява до
цяло число, както следва: при първа цифра (десет и ц и) след десе т и ч ната за пе та я по -ма л к а о т
пет – към по-малкото цяло число, съответно при
първа цифра (десетици) след десетичната запетая
равна или по-голяма от пет – към по-голямото
цяло число. 2. Начален срок за прехвърляне на
правата съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е
вторият работен ден, следващ изтичането на 7 дни
от деня на обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ и публикуването му в един централен ежедневник, но не по-рано от изтичането
на срока по чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК (откриването
на сметките за правата от „ЦД“ – АД). 3. Краен
срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б,
ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ
изтичането на 14 дни, считано от началната дата
за прехвърляне на правата. 4. Прехвърлянето на
права посредством тяхната пок у пко-прода жба
(търговия с права) се извършва на неофициалния
пазар на „Българска фондова борса – София“ – АД
(„БФБ – София“ – АД, или „борсата“), независимо
от пазара, на който са регистрирани акциите на
дружеството емитент, чрез подаване на поръчка за
продажба до съответния инвестиционен посредник
(ИП), при когото са разкрити сметки за права на
съответните клиенти, съответно чрез поръчка за
покупка до ИП, член на борсата. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на правилника на „ЦД“ – АД. Началният
срок за търговия с права съвпада с началната дата
по т. 2. Съгласно правилника на „БФБ – София“ – АД, последната дата за търговия с права
на борсата е 2 работни дни преди крайната дата
по т. 3. 5. Акционерите, които не желаят да участват в увеличението на капитала, както и всички
други притежатели на права имат право да продават правата си по посочения ред до края на борсовата сесия в последния ден за търговия с права,
съответно да се разпоредят с тях по други способи
до последния ден за прехвърляне на правата, но не
по -к ъсно о т п редви дено т о в п рави лника на
„ЦД“ – АД. На 5-ия работен ден след крайната
дата на срока за прехвърляне на правата по т. 3
„Параходство Българско речно плаване“ – АД, чрез
„Централна кооперативна банка“ – А Д, София
(„ЦКБ“ – АД), предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са
записани акции от новата емисия до изтичане
срока за прехвърляне на правата. „Параходство
Българско речно плаване“ – АД, ще разпредели
сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата,
съразмерно между техните притежатели. Сумите,
получени от продажбата на правата, се превеждат
по специална сметка, открита от „ЦД“ – АД, и не
могат да се ползват до вписване на увеличението
на капитала в търговския регистър. Разпределяне-
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то на сумите, получени от продажбата на правата,
както в срока за тяхното прехвърляне, така и при
ау к ц иона , с е извърш ва с ъ с с ъдейс т вие т о на
„ЦД“ – АД, при условията и по реда на неговия
правилник. В началото на всеки работен ден по
време на подписката „ЦД“ – АД, публично оповестява информация за упражнените до края на
предходния работен ден права. Лицата, придобили
права при продажбата чрез явен аукцион, могат да
запишат съответния брой акции до изтичане на
крайния срок за записване по т. 6. 6. Начален срок
за записване на акции – срокът по т. 2. Краен срок
за записване на акциите съгласно чл. 112б, ал. 5
ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня, в който изтича
срокът за прехвърляне на правата. Не се допуска
записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. Записването на
акциите от новата емисия ще се извършва при
следните условия и ред: Лицата, получили права
по лични сметки, заявяват прехвърлянето на правата при упълномощения инвестиционен посредник
„ЦКБ“ – АД, или при друг ИП. Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за
тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях
съответния брой акции до изтичането на срока за
прехвърлянето на правата по т. 3, като в противен
случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион,
могат да запишат съответния брой акции до крайния срок за записване на акции. Записването на
акции се извършва чрез подаване на писмени заявки. Всички лица, притежаващи акции с права,
както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при
явния аукцион, подават заявките за записване на
акции до упълномощения ИП „ЦКБ“ – АД, обслужващ увеличението на капитала, или до инвестиционните посредници, членове на „ЦД“ – АД,
при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите
процедури в правилника на „ЦД“ – АД. При подаване на заявка до ИП, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиента
права, съответният ИП уведомява „ЦКБ“ – АД,
по телефон или чрез друг дистанционен способ за
комуникация всеки работен ден от срока на подписката. В случай че акциите на притежател на
права се водят по подсметка при ИП, различен от
обслужващия увеличението на капитала ИП, и
притежателят подаде заявка за записване на акции
до последния ИП, следва да бъде извършено прехвърляне на акциите по клиентска сметка при
обслужващия увеличението на капитала ИП. Заявка за записване на акции се подава до посочения/
те по-горе инвестиционен посредник/ци всеки ден
от 9 до 17 ч. при спазване на изискванията в правилника на „ЦД“ – АД, и при следните условия:
Заявката за записване на акции трябва да съдържа
най-малко трите имена (наименованието) и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия
представител или пълномощник, а ако такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК
по БУЛСТАТ, седалище и адрес на клиента и на
неговия представител или пълномощник. Ако клиентът е чуждестранно лице, заявката следва да
съдържа аналогични идентификационни данни.
Заявката следва да съдържа също и: емитент, ISIN
код на емисията и брой акции, за които се отнася
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заявката; дата, час и място на подаване на заявката, подпис на лицето, което подава заявката. Към
заявката се прилагат: а) оригинал или нотариално
заверено копие на удостоверение за актуална (съдебна) регистрация (или удостоверение от търговския регистър) на заявителите юридически лица,
издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на
подаване на писмената заявка; б) за чуждестранни
юридически лица – копие от регистрационния акт
(или друг идентичен удостоверителен документ) на
съответния чужд език, легализиран превод на текста
на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го
представляват; в) оригинал на нотариално заверено изрично пълномощно в случай на подаване на
заявка чрез пълномощник. Юридическите лица
подават заявки чрез законните си представители
или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират чрез
документ за самоличност (като копие от документа се прилага към заявката) и удостоверение за
актуална съдебна регистрация или удостоверение
от търговския регистър; прилагат се удостоверение
от търговския регистър и/или копия от регистрацията по БУЛСТАТ и данъчната регистрация, заверени от законния представител. Физическите
лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират чрез документ
за самоличност и прилагат към заявката заверено
от тях копие от документа. Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Република България
и прилагат към заявката легализиран оригинален
превод на страниците на паспорта, съдържащи
информация за пълното име; номер на паспорта,
дата на издаване (ако има такава в паспорта); националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и
обикновено копие на преведените страници на
паспорта, съдържащи друга информация, и снимка
на лицето. Заявката може да бъде подадена и чрез
пълномощник, който се легитимира с нотариално
заверено изрично пълномощно, и документите,
изброени по-горе, в съответствие с упълномощителя (юридическо или физическо лице). Дружеството осигурява възможност за записване на акции и
по дистанционен способ чрез „ЦД“ – АД, и неговите членове. На основание чл. 112б, ал. 9 ЗППЦК
заявките могат да бъдат направени и чрез дистанционен способ за комуникация, като в двудневен
срок след така направената заявка, но не по-късно
от деня, в който изтича срокът за записване на
акциите от увеличението на капитала, заявителят
е длъжен да представи и подпише посочените документи по указания ред. Записването на акции се
счита за действително само ако е направено от
акционер с акции с права и/или от друг притежател на права до максималния възможен брой акции
и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции в срока и при условията, посочени
по-долу. При частично заплащане на емисионната
стойност се считат записани съответният брой
акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните
акции се извършва по специална набирателна
сметка на името на „Параходство Българско речно
плаване“ – АД, в „ЦКБ“ – АД, IBAN: BG59 CECB
9790 5061 0136 00, BIC: CECBBGSF. Набирателната
сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичането на последния ден от подписката. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да
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посочва имената/фирмата и ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ
на лицето, записващо акции, броя на записваните
акции, общия размер на дължимата и извършена
вноска, като копие от платежния документ се предава на упълномощения инвестиционен посредник
„ЦКБ“ – АД, най-късно до изтичане на последния
ден от подписката по т. 6. Набраните парични
средства по специалната сметка не могат да се
използват преди приключване на подписката, вписването на увеличаването на капитала в търговския
регистър и регистрацията на емисията в „ЦД“ – АД.
7. Ако всички акции от тази емисия бъдат записани преди крайния срок на подписката, „Параходство
Българско речно плаване“ – АД, обявява прекратяването є, уведомява Комисията за финансов
надзор (КФН) в срок 3 работни дни и предприема
необходимите действия по вписване в търговския
регистър и по регистрация на емисията в КФН,
„ЦД“ – АД, и „БФБ – София“ – АД. 8. Ако до
крайния срок на подписката не бъдат записани и
платени всички акции от емисията, но бъдат записани и платени най-малко 3 375 000 броя акции,
капиталът се увеличава до размера на записаните
и платени акции, като се предприемат необходимите действия за уведомяване на КФН, вписване
в търговския регистър и регистрация на емисията
в КФН, „ЦД“ – АД, и „БФБ – София“ – АД. 9.
При необходимост се допуска да бъдат емитирани
допълнителен брой акции, повече от предвидените
в решението на управителния съвет, т.е. превишава се размерът на емисията, за закръгляване до
цяло число на броя нови акции, които определено
лице има право да запише. 10. В случай че подписката приключи неуспешно, в 3-дневен срок от деня,
в който изтича срокът за записване на акции, „Параходство Българско речно плаване“ – АД, публикува съобщение за това в два централни ежедневника (в. „Пари“ и в. „Новинар“) и уведомява замест ник-п редседател я, ръководещ у п равление
„Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН, по
реда на чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. Дружеството
обявява на мястото на подписката условията и реда
за връщане на набраните суми. Внесените суми
заедно с начислените от банката лихви, ако има
такива, се възстановяват от „ЦКБ“ – АД, централно управление и клоновете є в страната, на инвеститорите в срок 30 дни от уведомлението по чл. 112б,
ал. 12 ЗППЦК чрез превод по посочена от тях
банкова сметка или в брой, на адресите на клоновете на банката, където са внесени, съгласно предоставен на банката списък на лицата, записали и
платили акции. В случай че увеличаването на
капитала не бъде вписано в търговския регистър,
„Параходство Българско речно плаване“ – АД,
уведомява за това незабавно заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на КФН, „БФБ – София“ – АД,
и „ЦД“ – АД, и публикува в посочените ежедневници съобщение в 3-дневен срок от отказа за
вписване в търговския регистър и възстановява
получените суми в 30-дневен срок от уведомлението по същия ред. 11. Условия, ред и срокове за
получаване на удостоверителните документи за
направените вноски, вкл. на удостоверителните
документи за издадените акции чрез инвестиционния посредник, към който са открити клиентските
подсметки за акциите: След вписване на увеличението на капитала в търговския регистър „Параходство Българско речно плаване“ – А Д, чрез
инвестиционния посредник регистрира емисията
акции в „ЦД“ – АД, след което последният издава
депозитарни разписки на акционерите. В 3-дневен
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срок от получаването им от „ЦД“ – АД, разписките се предават безсрочно от 9 до 17 ч. всеки
работен ден на титулярите им или на упълномощени от тях с изрично нотариално заверено пълномощ но л и ца в посочен и я по -г оре офис на
„ЦКБ“ – АД, където лицата са записали акции от
увеличението на капитала. Лицата, записали акции
чрез различен от „ЦКБ“ – АД, инвестиционен
посредник, получават депозитарните си разписки
от последния при същите предпоставки и ред. Надвнесените суми се възстановяват от съответния
клон на „ЦКБ“ – АД, където са направени вноските, по указан от инвеститора начин – по сметка
или на каса, в срок 30 дни след датата на уведомлението по чл. 112б, ал. 12 ЗППЦК. 12. В устава
на „Параходство Българско речно плаване“ – АД,
не съществуват условия или ограничения за прехвърляне на акциите. Прехвърлянето на акции се
извършва съгласно разпоредбите на ЗППЦК, подзаконовите актове по прилагането му, правилника
на „БФБ – София“ – АД, и правилата на „ЦД“ – АД.
Прехвърлянето на акции, издадени от дружеството,
има дейст вие от рег ист ри ране на сделката в
„ЦД“ – АД. Покупки и продажби на акции, издадени от дружеството, се извършват на регулиран
пазар на ценни книжа („БФБ – София“ – АД), чрез
ИП и извън регулиран пазар и многостранна система за търговия с акции. Сделки между физически
лица могат да се сключват и директно, като сетълментът по тях се извършва с посредничеството на
ИП – регистрационен агент, след регистрацията им
на регулиран пазар. Пряко сключване на сделки
между физически лица по посочения начин е допустимо само ако не води до нарушаване на забраната за извършване по занятие на сделки с ценни
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книжа. Прехвърляне на акции на дружеството чрез
дарение и наследяване се извършва също чрез ИП,
извършващ дейност като регистрационен агент.
Рисковете, свързани с дейността на емитента и с
инвестирането в ценни книжа на емитента, са
подробно описани в проспекта. Инвеститорите
могат да се запознаят с проспекта за публично
предлагане на акции на „Параходство Българско
речно плаване“ – АД, състоящ се от резюме, регистрационен документ и документ за предлаганите ценни книжа, всеки работен ден от 9,30 ч. до
17 ч. в офиса на „Параходство Българско речно
плаване“ – АД, в Русе, ул. Отец Паисий 2, тел.
082/822 151, лице за контакт: Диана Павлова, и
офиса на ИП „Централна кооперативна банка“ – АД,
София, ул. Г. С. Раковски 103, интернет страница:
www.ccbank.bg, тел. 9327128, лице за контакт: Здравко Василев, всеки работен ден от 9 ч. до 17,30 ч.
Проспектът и допълнителна публична информация
за „Параходство Българско речно плаване“ – АД,
могат да бъдат получени и от публичния регистър
на КФН (www.fsc.bg), както и от „БФБ – София“ – АД.
12017
Поправка. В обявление № 11730 на Софийския
университет за обявяване на конкурси (ДВ, бр. 83,
стр. 45 от 2009 г.) се правят следните поправки:
1. След шифър „05.04.20 германски езици“ вместо
досегашния текст да се чете: „05.04.20 германски
езици (практически немски език) – един; 05.04.20
(практически английски език) – един, със срок 3
месеца;“. 2. Към шифър „05.07.01“ се добавя трети
конкурс: „05.07.01 теория на възпитанието и дидактика (предучилищна педагогика) – един;“.
11970
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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
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