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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (обн., ДВ, бр. 64 от 2000 г.;
изм., бр. 112 от 2001 г., бр. 45 и 76 от 2002 г.,
бр. 26 от 2003 г., бр. 19, 88, 99 и 105 от 2005 г.,
бр. 34, 37, 80 и 86 от 2006 г., бр. 41, 53 и 109 от
2007 г., бр. 109 от 2008 г. и бр. 35 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „извършване на универсална“ се заменят с „гарантиране извършването
на универсалната“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. либерализиране на пазара на пощенските услуги и създаване на условия за конкуренция;“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Пощенските услуги се осъществяват чрез пощенски мрежи, които могат да
включват стационарни и/или мобилни пощенски станции, пощенски агентства и изнесени
пощенски гишета, разменни и сортировъчни
центрове и възли, транспортни и технически
средства.
(2) Звената и средствата на пощенските
мрежи са организационно и технологично
свързани с цел приемане, пренасяне и доставяне на пощенски пратки и извършване на
пощенски парични преводи.“
§ 3. В чл. 6, ал. 2 думите „пряка пощенска
реклама“ се заличават.
§ 4. В чл. 7 в текста преди т. 1 думите
„въз основа на индивидуална лицензия или
регистрация“ се заличават.
§ 5. Наименованието на глава втора се
изменя така: „Държавно управление и регулиране на пощенските услуги“.
§ 6. В глава втора наименованието на раздел І се изменя така: „Държавно управление
на пощенските услуги“.
§ 7. Член 9 се изменя така:

„Чл. 9. Държавното управление на пощенските услуги се осъществява от министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.“
§ 8. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията приема
с решение Секторна пощенска политика за
насоките за устойчиво развитие на пощенските
услуги, на пазара на пощенските услуги и на
пощенската инфраструктура. Решението за
приемането є и Секторната пощенска политика се обнародват в „Държавен вестник“.
(2) Секторната пощенска политика се актуализира най-малко веднъж на 4 години.“
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията
провежда държавната политика в областта
на пощенските услуги.“
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „към министъра на държавната администрация и административната
реформа“ се заменят с „към министъра на
вътрешните работи“.
2. В ал. 3 думите „по предложение на
министъра на държавната администрация и
административната реформа“ се заменят с
„по предложение на министъра на вътрешните работи“.
§ 11. В чл. 12, ал. 1 думите „Председателят
на Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „Председателят
на Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. изготвя и внася за приемане от Министерския съвет проект за секторна пощенска
политика за насоките за устойчиво развитие на
пощенските услуги, на пазара на пощенските
услуги и на пощенската инфраструктура;“.
3. Създава се нова т. 2:
„2. изготвя и издава подзаконовите нормативни актове, свързани с осъществяването на
своите правомощия, предвидени в този закон;“.
4. Досегашната т. 2 става т. 3 и се изменя
така:
„3. п редс та вл ява Реп убл ика Бъ л гари я
във Всемирния пощенски съюз, както и в
европейските и регионалните организации и
структури в областта на пощенските услуги;“.
5. Създава се нова т. 4:
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„4. осигурява изпълнението на задълженията на Република България в областта на
пощенските услуги, свързани с членството
є в Европейския съюз и в международни
организации;“.
6. Досегашната т. 3 става т. 5.
7. Създава се т. 6:
„6. определя състава на Специализирания
експертен съвет по маркоиздаване;“.
8. Досегашната т. 4 става т. 7 и в нея:
а) в буква „а“ думите „анализирането и
прогнозирането“ се заменят с „анализиране
и прогнозиране развитието“;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) организиране и контролиране на дейността на националното маркохранилище и
международния обмен на пощенски марки.“
§ 13. Член 13а се изменя така:
„Чл. 13а. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
преди издаване или внасяне в Министерския
съвет на актовете по чл. 9а, ал. 1 и чл. 76
публикува съобщение за изготвените проекти
в национален ежедневник, както и съобщение
заедно с текста на проекта на страницата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет.
(2) В съобщението се посочва срок, не пократък от 30 дни, в който заинтересованите
лица могат да представят писмени становища
по проекта.
(3) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията проучва становищата и отразява приетите предложения.
(4) Процедурата за обществено обсъждане
приключва с публикуване на страницата на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията в интернет на постъпилите предложения, местата
и текстовете, в които са отразени приетите
предложения, и мотивите за неприетите.“
§ 14. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на универсална пощенска
услуга или на част от нея и операторите на
неуниверсални пощенски услуги“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „председателя на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения“ се заменят с „министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
§ 15. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Комисията за регулиране на
с ъобщен и я та рег ул и ра извърш ва не т о на
пощенските услуги в съответствие с този
закон, като:
1. осигурява условия за извършване на универсалната пощенска услуга на територията
на цялата страна;
2. осигурява условия за ефективна конкуренция на пазара на пощенски услуги и
равнопоставеност на пощенските оператори;
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3. издава, изменя, допълва, спира, прекратява и отнема индивидуални лицензии за:
а) извършване на универсалната пощенска
услуга;
б) извършване на усл у ги, вк лючени в
обхвата на универсалната пощенска услуга;
в) извършване на пощенски парични преводи;
4. вписва лицата в публичен регистър за
оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, и при
поискване издава удостоверение за вписване
в регистъра;
5. защитава интересите на потребителите
на пощенски услуги;
6. определя мерки за опазване тайната на
кореспонденцията и осъществява контрол по
тяхното изпълнение;
7. определя нормативи за качеството на
универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване, които се обнародват
в „Държавен вестник“;
8. приема система за образуване на пощенските кодове на мрежите на пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, извършващи услуги, включени
в обхвата на универсалната пощенска услуга;
системата се обнародва в „Държавен вестник“;
9. може да отправя до пощенските оператори
обосновани писмени искания за предоставяне
на информация, включително финансова, в
съответните обем, срок и подробности, необходима за изпълнение на регулаторните є
функции, като гарантира опазването є, ако тя
е търговска тайна на оператора; в мотивите
към искането се посочват причините и целите,
за които се иска информацията;
10. разработва и приема критерии за определяне труднодостъпност на районите в
страната и селищата в тях;
11. разработва съгласувано с Комисията за
защита на конкуренцията проект на методика
за доказване на дефицита от извършване на
универсалната пощенска услуга, включително
при икономически неизгодни условия; методиката се приема от Министерския съвет по
предложение на Комисията за регулиране на
съобщенията;
12. разработва и приема нормативи за определяне гъстотата на местата за достъп до
пощенската мрежа на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга, така че да съответстват по
брой и гъстота на нуждите на потребителите;
13. разработва методика за определяне
достъпността на цената на универсалната
пощенска услуга; методиката се приема от
Министерския съвет по предложение на Комисията за регулиране на съобщенията;
14. съгласува цената на универсалната
пощенска услуга по видове услуги;
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15. съгласува представената от пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга система за
разпределение на разходите по видове услуги;
определя процедура за реда и сроковете за
съгласуването є;
16. одобрява доказания дефицит от изпълнение на универсалната пощенска услуга,
включително при икономически неизгодни
условия за следващата календарна година
съобразно методиката по т. 11;
17. дава становище по спорове между потребители и пощенски оператори по предявени
рекламации във връзка с извършването на
универсалната пощенска услуга;
18. съгласува предоставените от пощенските оператори общи условия на договора с
потребителите;
19. разработва съгласувано с Комисията за
защита на конкуренцията проект на наредба
за правилата за осигуряване на достъп до
мрежата на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга и за образуване на цените за
осигуряване на достъпа; наредбата се приема
от Министерския съвет по предложение на
Комисията за регулиране на съобщенията;
20. съгласува цените за осигуряване на
достъп до мрежата на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга;
21. предоставя след мотивирано писмено
искане от минист ъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
информация, необходима за провеждане на
държавната политика в областта на пощенските услуги.
(2) Комисията за регулиране на съобщенията публикува решенията по ал. 1, т. 6, 7,
8, 10 и 12 в информационния си бюлетин и
на страницата си в интернет.“
§ 16. В чл. 15а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думата „предоставяне“ се заменя
с „извършване“;
б) в т. 4 думите „и удостоверения за регистрация“ се заличават;
в) създава се нова т. 5:
„5. задълженията на операторите, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38,
т. 2 и/или 3, съгласно този закон;“
г) досегашната т. 5 става т. 6;
д) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея
думите „пощенските мрежи, предназначени
за предоставяне на универсалната пощенска
услуга“ се заменят с „пощенската мрежа на
оператора със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга“;
е) досегашната т. 7 става т. 8.
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2. В ал. 2 думите „организира и“ и „равнището на“ се заличават, а накрая се добавя
„въз основа на резултатите от измерването
по чл. 36а, ал. 1.“
§ 17. Член 15б се изменя така:
„Чл. 15б. (1) При изготвяне на проекти на
актове, предвидени в този закон, както и по
други въпроси от обществена значимост за
развитието на пощенските услуги, Комисията за регулиране на съобщенията провежда
процедура за обществено обсъждане, като
публикува съобщение за изготвения проект
и мотивите за изготвянето му в национален
ежедневник и на страницата си в интернет.
(2) В съобщението по ал. 1 се посочват
мястото, откъдето заинтересованите лица могат да получат проекта, и срок, не по-кратък
от 30 дни от публикуването, в който те могат
да представят писмени становища по него.
(3) Комисията за регулиране на съобщенията проучва становищата и отразява приетите
предложения.
(4) Процедурата за обществено обсъждане приключва с публикуване на страницата
на комисията в интернет на постъпилите
становища, приетите предложения, местата
и текстовете, в които са отразени приетите
предложения, и мотивите за неприетите.“
§ 18. Създава се чл. 15в:
„Чл. 15в. Комисията за регулиране на съобщенията с оглед ефективното изпълнение
на функциите си, произтичащи от този закон,
осъществява взаимодействие и координация
с Комисията за защита на конкуренцията, с
Комисията за защита на потребителите и с
регулаторните органи на държавите – членки
на Европейския съюз.“
§ 19. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. Комисията за регулиране на съобщенията уведомява Европейската комисия
за нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7 и за
критериите по чл. 15, ал. 1, т. 10.“
§ 20. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 думите „видове услуги от обхвата
на универсалната пощенска услуга“ се заменят
с „начина, по който са решени“;
б) точка 3 се отменя.
2. В ал. 2 думите „в информационния си
бюлетин и в“ се заменят с „на“.
§ 21. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 думите „разрешаваща извършването“ се заменят със „за извършване“ и думите
„или на част от нея“ се заличават.
2. Създават се нова т. 2 и т. 3:
„2. издадена индивидуална лицензия за
извършване на услуги, включени в обхвата
на универсалната пощенска услуга;
3. издадена индивидуална лицензия за
извършване на пощенски парични преводи;“.
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3. Досегашната т. 2 става т. 4 и в нея думите
„издадено удостоверение за регистрация“ се
заменят с „подадено писмено уведомление“.
§ 22. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 5:
„5. спазват изискванията за защита на
личните данни;“
б) досегашната т. 5 става т. 6 и се изменя
така:
„6. създават условия за осъществяване
на наблюдение и контрол върху пощенските
услуги от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и Държавна
агенция „Национална сигурност“ и доставят,
монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите за дейността
им технически устройства и софтуер и при
необходимост осигуряват ползването им по
възмезден начин от други пощенски оператори
или ползват при необходимост по възмезден
начин такива ресурси на други пощенски
оператори;“
в) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „ал. 2“;
г) досегашните т. 7 и 8 стават съответно
т. 8 и 9.
2. В ал. 2 думите „Пощенските оператори
на универсална пощенска услуга задължително застраховат“ се заменят с „Пощенският
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга застрахова“.
§ 23. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга и пощенските оператори, лицензирани
за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/
или 3, включват в общите условия на договора
с потребителите:
1. обхват и характеристики на услугите,
които извършват;
2. условия за достъп;
3. условия за приемане и доставяне на пощенски пратки, пощенски колети и пощенски
парични преводи;
4. срок на доставяне на пощенските пратки,
пощенските колети и пощенските парични
преводи;
5. начин на заплащане;
6. права и задължения на потребителите
и на пощенските оператори;
7. забранените за поставяне в пощенските пратки и пощенските колети вещества и
предмети;
8. процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери на обезщетенията
за забавени, изгубени, изцяло или частично
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повредени или ограбени пощенски пратки и
пощенски колети и невръщане на сумата на
наложения платеж на подателя;
9. ред за решаване на спорове;
10. други съществени условия по извършването и ползването на пощенските услуги.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Пощенските оператори, извършващи
неуниверсални пощенски услуги по чл. 38,
т. 2 и/или 3, включват в общите условия на
договора с потребителите:
1. видовете услуги, които извършват;
2. условия за приемане и доставяне на
пощенските пратки;
3. срокове за доставяне;
4. права и задължения на потребителите
и на пощенските оператори;
5. забранени за поставяне в пощенските
пратки вещества и предмети;
6. процедури по рекламации и обезщетения с конкретни размери на обезщетенията
за забавени, изгубени, изцяло или частично
повредени или ограбени пощенски пратки и
пощенски колети и невръщане на сумата на
наложения платеж на подателя;
7. ред за решаване на спорове;
8. други съществени условия по извършването и ползването на пощенските услуги.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „Пощенските оператори на универсална
пощенска услуга или на част от нея“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга, пощенските оператори, извършващи
услуги, включени в обхвата на универсалната
пощенска услуга, и пощенските оператори,
извършващи пощенски парични преводи“.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
7. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
накрая се добавя „и ги публикуват на страницата си в интернет“.
8. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и в нея
думите „по търговия и“ се заменят със „за“.
§ 24. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга осигурява достъп до пощенската си
мрежа на пощенските оператори, извършващи
услуги, включени в обхвата на универсалната
пощенска услуга, и на пощенските оператори,
извършващи пощенски парични преводи, при
условия на обективност и равнопоставеност
и при спазване на техническите и технологичните изисквания. За достъпа се сключват
договори, в които страните договарят финансовите, конкретните технически, технологични
и други условия и ред на свързване.
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(2) Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга може да осигурява и договаря достъп
до пощенската си мрежа и с пощенски оператори, извършващи неуниверсални пощенски
услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, когато това е
практически възможно.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Пощенските оператори, извършващи
услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, могат да осигуряват и
договарят взаимен достъп до пощенските си
мрежи както помежду си, така и с пощенски
оператори на неуниверсални пощенски услуги.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При приемане, пренасяне и доставяне
на пощенски пратки и извършване на пощенски парични преводи от пощенски оператори,
сключили договор за достъп до мрежите си,
всеки от операторите носи отговорност пред
другия оператор за извършването на услугата
само за своята част от приемането, пренасянето и доставянето.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Пощенските оператори, извършващи
пощенски услуги чрез договор за достъп до
мрежите си, отговарят солидарно пред потребителите за вредите или щетите, настъпили
при приемането, пренасянето и доставянето
на пощенските пратки и извършването на
пощенските парични преводи.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в изречение първо думата „операторите“
се заменя с „пощенските оператори“, а думата
„взаимен“ се заличава;
б) в изречение второ думите „дава становище на операторите за условията и реда
за взаимния достъп“ се заменят с „може да
задължи пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга в определен от нея срок да сключи
договор за осигуряване на достъп до пощенската си мрежа“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.“
§ 25. Член 23а се изменя така:
„Чл. 23а. Пощенските оператори, извършващи услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, организират и
осъществяват отчитане на дейността си в
съответствие с приложимите счетоводни стандарти както общо за търговското дружество,
така и аналитично и поотделно за:
1. услугите, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга;
2. неуниверсалните пощенски услуги, в
случай че извършват такива;
3. други търговски дейности.“
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§ 26. В глава трета наименованието на
раздел ІІ се изменя така: „Пощенски оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
§ 27. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. (1) Пощенският оператор, задължен
по този закон да извършва универсалната пощенска услуга чрез пощенската си мрежа на
територията на цялата страна, включително
при икономически неизгодни условия, е търговското дружество „Български пощи“ – ЕАД.
(2) За извършване на универсалната пощенска услуга на пощенския оператор по ал. 1
се издава индивидуална лицензия.“
§ 28. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Основният пощенски
оператор освен универсалната“ се заменят
с „Пощенският оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга
освен тази“.
2. В ал. 2 думите „Основният пощенски
оператор“ се заменят с „Пощенският оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
§ 29. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Основният пощенски
оператор“ се заменят с „Пощенският оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
2. В ал. 2 думите „основният пощенски
оператор“ се заменят с „пощенският оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
§ 30. В чл. 27 думите „Основният пощенски
оператор е задължен“ се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга е длъжен“.
§ 31. В чл. 28 думите „Основният пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга“, а думите
„председателя на Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения и
министъра на транспорта в качеството му на
принципал на основния пощенски оператор“
се заменят с „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“.
§ 32. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Основният пощенски
оператор“ се заменят с „Пощенският оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“, след думите „изпълнението на универсалната пощенска услуга“
се добавя „включително“, думите „т. 12“ се
заменят с „т. 11“, думата „аналитичното“ се
заменя с „аналитично“ и накрая се добавя
„по видове услуги“.
2. В ал. 2 след думата „услуга“ се поставя
запетая и се добавя „включително“, а думите
„с оглед“ се заменят с „и“.
3. В ал. 3:
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а) в текста преди т. 1 думите „Основният
пощенски оператор“ се заменят с „Пощенският
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга“;
б) в т. 1 след думата „услуга“ се добавя
„по видове услуги“.
§ 33. В чл. 29а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Основният пощенски
оператор“ се заменят с „Пощенският оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“, думата „изпълнението“
се заменя с „извършването“, а след думата
„услуга“ се добавя „включително“.
2. В ал. 2 думите „по видове услуги и общо
от осъществяване на универсалната пощенска
услуга“ се заменят с „от извършването на
универсалната пощенска услуга както общо,
така и по видове услуги“ и думите „т. 12“ се
заменят с „т. 11“.
§ 34. В чл. 30 думите „основния пощенски
оператор“ се заменят с „пощенския оператор
по чл. 24, ал. 1“.
§ 35. В чл. 31 думите „Основният пощенски
оператор“ се заменят с „Пощенският оператор
по чл. 24, ал. 1“.
§ 36. В глава трета, раздел ІІ се създава
чл. 31а:
„Чл. 31а. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга образува цени за осигуряване
на достъп до пощенската си мрежа съгласно
правила, определени с наредбата по чл. 15,
ал. 1, т. 19.“
§ 37. В чл. 32 думите „т. 8“ се заменят с
„т. 7“ и думите „при достъпни“ се заменят с
„на достъпни“.
§ 38. В чл. 33 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „пощенските оператори, извършващи универсална пощенска
услуга или част от нея“ се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга“, а думата
„предоставянето“ се заменя с „извършването“.
2. В ал. 2 думата „Предоставянето“ се
заменя с „Извършването“, а думите „или на
част от нея“ и „в нормативно определените
срокове“ се заличават.
3. В ал. 3 след думите „местата за достъп“
се добавя „до пощенската мрежа“ и след думата „потребителите“ се добавя „и отговарят
на нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 12“.
§ 39. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „следните“ се добавя „пощенски“;
б) в т. 1 буква „в“ се отменя;
в) точка 3 се отменя.
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2. В ал. 3 след думата „бъде“ се добавя
„и“, а думите „и да достига до границата за
тегло, определена в актовете на Всемирния
пощенски съюз“ се заличават.
3. В ал. 4 преди думите „ал. 2“ се добавя
„по“.
§ 40. В чл. 35, ал. 2 думите „Пощенските
оператори на универсалната пощенска услуга
или на част от нея“ се заменят с „Пощенският
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга и пощенските
оператори, извършващи услуги, включени в
обхвата на универсалната пощенска услуга“
и се поставя запетая.
§ 41. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 запетаята след думите „Пощенските пратки“ се заменя с „и“, а думите „и
пощенските парични преводи“ се заличават.
2. В ал. 2 запетаята след думите „пощенските пратки“ се заменя с „и на“, а думите „и
пощенските парични преводи“ и „съгласувано
с Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения“ се заличават.
§ 42. В глава четвърта, раздел І се създава
чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Пощенските оператори, извършващи универсална пощенска услуга, осигуряват за своя сметка ежегодно извършване
на измерване изпълнението на нормативите по
чл. 15, ал. 1, т. 7 от независима организация
при условия, които съответстват на действащите стандарти за качество на пощенските
услуги. Специфичните технически условия
по измерването се съгласуват с Комисията
за регулиране на съобщенията.
(2) Пощенските оператори, извършващи
универсална пощенска услуга, предоставят
резул тат и т е о т измерванет о по а л. 1 на
Комисията за регулиране на съобщенията
до 30 април на следващата година заедно с
ежегодния доклад във връзка с изпълнението
на издадените им индивидуални лицензии.“
§ 43. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Неуниверсални пощенски услуги
са всички пощенски услуги извън обхвата на
универсалната пощенска услуга.“
§ 44. В чл. 38 се създава т. 4:
„4. пощенските парични преводи.“
§ 45. В наименованието на глава пета думата „регистрации“ се заменя с „уведомления“.
§ 46. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Индивидуална лицензия по смисъла
на този закон е индивидуален административен акт, който се издава за:
1. извършване на универсалната пощенска
услуга на територията на Република България
от оператор със задължение за такава услуга;
2. извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска услуга, на
територията на Република България или на
част от нея;
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3. извършване на пощенски парични преводи на територията на Република България
или на част от нея.“
§ 47. Член 40 се отменя.
§ 48. В чл. 41 след думата „лицензии“ се
добавя „за извършване на услугите по чл. 39,
т. 2 и/или 3“.
§ 49. В чл. 42 след думата „лицензии“ се
добавя „за извършване на услугите по чл. 39,
т. 2 и/или 3“.
§ 50. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „универсалната пощенска услуга или на част от нея“ се
заменят с „услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“;
б) в т. 2 думата „услугите“ се заменя с
„видовете услуги“;
в) в т. 3 думата „началото“ се заменя с
„предполагаема дата“.
2. В ал. 2:
а) точка 5 се изменя така:
„5. актуално удостоверение за вписване в
търговския регистър;“
б) в т. 6 думите „на територията на цялата страна, отговарящи по брой и гъстота
на нуждите на потребителите“ се заличават.
§ 51. В чл. 44, ал. 1 думите „в състав – трима
специалисти по пощенски услуги, финансист
и юрист“ се заличават.
§ 52. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Комисията по чл. 44,
ал. 1“ се заменят с „Комисията по чл. 44“.
2. В ал. 2 думите „комисията по чл. 44,
ал. 1“ се заменят с „комисията по чл. 44“.
3. В ал. 3 думата „комисията“ се заменя с
„Комисията за регулиране на съобщенията“.
4. В ал. 4 думите „Комисията по чл. 44,
ал. 1“ се заменят с „Комисията за регулиране
на съобщенията“.
§ 53. Член 46 се изменя така:
„Чл. 46. В срок до два месеца от подаване
на заявлението по чл. 43 комисията по чл. 44
предлага на Комисията за регулиране на съобщенията да издаде или да откаже издаването
на индивидуална лицензия.“
§ 54. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „комисията по чл. 44,
ал. 1“ се заменят с „комисията по чл. 44“ и
думите „универсалната пощенска услуга или
на част от нея“ се заменят с „услугите по
чл. 39, т. 2 и/или 3“.
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думата „лицензия“ се добавя „за извършване на услугите
по чл. 39, т. 2 и/или 3“ и думите „комисията
по чл. 44, ал. 1“ се заменят с „комисията по
чл. 44“;
б) точки 2 и 3 се отменят.
§ 55. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изречение второ се заличава.

ВЕСТНИК

БРОЙ 87

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Издадената индивидуална лицензия
за извършване на универсалната пощенска
услуга не подлежи на прехвърляне.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Издадените индивидуални лицензии за
извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или
3 могат да бъдат прехвърляни на трети лица –
търговци, само със съгласието на Комисията
за регулиране на съобщенията при условията
на първоначално лицензиране.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 56. В чл. 48а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „лицензирани оператори
на универсална пощенска услуга“ се заменят
с „пощенски оператори, на които е издадена
индивидуална лицензия за извършване на
услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.
2. В ал. 2 думите „лицензирани оператори
на универсална пощенска услуга“ се заменят
с „пощенски оператори, на които е издадена
индивидуална лицензия за извършване на
услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.
3. В ал. 3 думите „Лицензираните оператори
на универсална пощенска услуга“ се заменят
с „Пощенските оператори, на които е издадена индивидуална лицензия за извършване на
услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3“.
4. Алинеи 4, 5 и 6 се отменят.
§ 57. В чл. 49, ал. 1 в началото се добавя
„При спазване на законовите изисквания“ и
думите „или отказва“ се заменят със „за“.
§ 58. В чл. 50, ал. 1, т. 3 думите „универсална пощенска услуга като цяло или отделни
части от нея“ се заличават.
§ 59. В чл. 51, ал. 1 думите „в информационния си бюлетин“ се заменят с „на страницата
си в интернет информация за“.
§ 60. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „универсална пощенска
услуга или на част от нея“ се заменят с „услугите по чл. 39“.
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 61. Член 53 се изменя така:
„Чл. 53. Индивидуалната лицензия съдържа
изисквания за:
1. извършване на услугите по чл. 39 и
гарантиране равнопоставеност на всички
потребители при публично известни условия;
2. обезпечаване на пощенска сигурност,
както и създаване на условия за наблюдение
и контрол от компетентните органи;
3. опазване на околната среда, живота и
здравето на хората при изпълнение на дейността;
4. разработване на общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги и за
съгласуването им с Комисията за регулиране
на съобщенията;
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5. предоставяне по подходящ начин на
информация на потребителите относно работното време, техническите изисквания за
пощенските пратки, забранените предмети и
вещества за поставяне в пратките, цените на
пощенските услуги и конкретните размери
на обезщетенията;
6. размера, реда и начина за заплащане
на определените в индивидуалната лицензия
лицензионни такси;
7. предоставяне на информация на лицензиращия във връзка с изпълнението на
индивидуалната лицензия, включваща и подадените рекламации по брой и начина, по
който са решени;
8. незабавно уведомяване на лицензиращия
в случай на обявяване на лицензирания в
неплатежоспособност, несъстоятелност или
започване на процедура по ликвидация;
9. възможност за осигуряване на достъп до
пощенската мрежа на лицензирания;
10. задължително водене на аналитична
счетоводна отчетност по видове пощенски
услуги и други търговски дейности;
11. изпълнения на задачи или ограничения за извършване на пощенски услуги при
обстоятелствата по чл. 12, ал. 2;
12. изменения, допълнения, прехвърляния,
временно спиране или прекратяване на индивидуалната лицензия при настъпване на
предвидените в закона случаи;
13. отнемане на индивидуалната лицензия
в случаите, предвидени в закона;
14. допускане на контрол от страна на
лицензиращия по изпълнение на индивидуалната лицензия;
15. санкции и ред за прилагането им;
16. начална дата за започване на дейността
и местата за достъп до пощенската мрежа
съгласно приложената план-схема;
17. ползване на датни клейма и отпечатъци
съгласно чл. 77, ал. 3.“
§ 62. В чл. 54 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „основния
пощенски оператор“ се заменят с „пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга“.
2. Създават се нови т. 1 – 7:
„1. задължително извършване на универсалната пощенска услуга на територията на
цялата страна;
2. осигуряване на достатъчна гъстота на
местата за достъп до пощенската мрежа, като
се отчитат нуждите на потребителите и условията за доставяне на пощенските пратки
и на пощенските колети по чл. 36;
3. изпълнение на нормативите за качество
на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване по чл. 15, ал. 1, т. 7;
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4. осигуряване ежегодно извършване на
измерване на нормативите по чл. 15, ал. 1,
т. 7 от независима организация съгласно
чл. 36а, ал. 1;
5. спазване на правилата за осигуряване на
достъп до пощенската мрежа на лицензирания;
6. представяне на цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги за
съгласуване от лицензиращия преди датата
на тяхното прилагане;
7. представяне на цените за осигуряване на
достъп до пощенската мрежа за съгласуване
от лицензиращия.“
3. Досегашната т. 1 става т. 8 и в нея
думите „за универсалната пощенска услуга“
се заменят с „и прилагане на система за разпределение на разходите за универсалната
пощенска услуга по видове услуги“, а след
думите „пощенска услуга“ се поставя запетая
и се добавя „включително“.
4. Досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 9, 10, 11, 12, 13 и 14.
5. Досегашната т. 8 става т. 15 и в нея
думата „приемане“ се заменя с „обмен“.
6. Досегашната т. 9 става т. 16 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „ал. 2“.
§ 63. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1
след думата „лицензии“ се поставя запетая и
се добавя „издадени за извършване на услуги
по чл. 39, т. 2 и/или 3“.
§ 64. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Лицензираният оператор“
се заменят с „Пощенски оператор, лицензиран
за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или
3“ и се поставя запетая.
2. В ал. 2 думата „Лицензираният“ се заменя
с „Пощенският оператор по ал. 1“.
§ 65. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „лицензия“
се поставя запетая и се добавя „издадена за
извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3“;
б) в т. 1 думите „финансова или техническа
невъзможност на лицензирания да извършва
дейността си“ се заличават;
в) точка 2 се изменя така:
„2. при неизпълнение на изискванията за
пощенската сигурност, посочени в чл. 53, т. 2,
както и по предложение на компетентните
органи, когато са установили действия на
лицензирания, които застрашават националната сигурност.“
2. В ал. 3 думите „универсална пощенска
услуга или на част от нея“ се заменят с „услуги по чл. 39, т. 2 и/или 3“.
§ 66. В глава пета наименованието на
раздел ІV се изменя така: „Ред и изисквания
за извършване на неуниверсални пощенски
услуги“.
§ 67. В чл. 59 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Неуниверсалните пощенски услуги по чл. 38,
т. 2 и/или 3 се извършват на територията на
Република България или на част от нея след
подаване на писмено уведомление по образец
до Комисията за регулиране на съобщенията,
което съдържа“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. идентификационни данни на лицето;“
в) създават се т. 3 и 4:
„3. лице и данни за контакти;
4. дата на започване на дейността.“
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думата „актуално“ се заличава,
а накрая се поставя запетая и се добавя
„издадено не по-късно от три месеца преди
подаване на уведомлението“;
б) точки 4 и 5 се отменят.
3. Алинеи 3 – 10 се изменят така:
„(3) Уведомлението се подава на български
език в два екземпляра.
(4) В случай на непълнота на уведомлението
в 14-дневен срок от получаването му Комисията за регулиране на съобщенията писмено
уведомява лицето да отстрани непълнотите
в 7-дневен срок.
(5) След като установи, че уведомлението е
надлежно подадено, Комисията за регулиране
на съобщенията вписва лицето в публичен
регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/
или 3, който се публикува на страницата на
комисията в интернет.
(6) Операторът, извършващ неуниверсални
пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, може
да поиска писмено от Комисията за регулиране
на съобщенията издаване на удостоверение
за вписване в регистъра по ал. 5.
(7) Комисията за регулиране на съобщенията издава удостоверението в 14-дневен срок
от постъпване на искането.
(8) За издаване на удостоверение по ал. 6
се заплаща административна такса в размер,
определен по реда на чл. 63. Към искането се
прилага документ за платена такса.
(9) Удостоверение по ал. 6 не се издава,
ако не е приложен документ за платена административна такса.
(10) Операторът, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3,
уведомява Комисията за регулиране на съобщенията за всяка промяна на данните от
уведомлението по ал. 1 в 14-дневен срок от
настъпване на промяната.“
4. Алинеи 11 и 12 се отменят.
§ 68. Членове 59а и 59б се отменят.
§ 69. В чл. 60 се правят следните изменения:
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1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Пощенските оператори, уведомили Комисията
за регулиране на съобщенията за извършване
на неуниверсални пощенски услуги по чл. 38,
т. 2 и/или 3, са длъжни да“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. създават условия за осъществяване
на наблюдение и контрол върху пощенските
услуги от компетентните органи на Министерството на вътрешните работи и Държавна
агенция „Национална сигурност“ и доставят,
монтират, въвеждат в експлоатация и поддържат за своя сметка необходимите за дейността
им технически устройства и софтуер и при
необходимост осигуряват ползването им по
възмезден начин от други пощенски оператори
или ползват при необходимост по възмезден
начин такива ресурси на други пощенски
оператори;“.
3. В т. 8 думите „услуги от обхвата на
универсалната пощенска услуга“ се заменят
с „услугите по чл. 39“.
§ 70. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Пощенски оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2
и/или 3, може да прекрати извършването им,
за което писмено уведомява Комисията за
регулиране на съобщенията.
(2) В случай че Комисията за регулиране
на съобщенията установи неизпълнение на задълженията по чл. 60, тя уведомява пощенския
оператор, извършващ неуниверсални пощенски
услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, в 14-дневен срок
след установяването, като определя срок, не
по-кратък от един месец от уведомяването,
за изразяване на становище и отстраняване
на неизпълнението.“
2. Създават се ал. 3 – 7:
„(3) В случай че пощенският оператор по
ал. 2 не преустанови неизпълнението в срока,
посочен от Комисията за регулиране на съобщенията, тя налага глоба или имуществена
санкция съгласно този закон.
(4) Комисията за регулиране на съобщенията може да вземе решение за преустановяване
дейността на пощенския оператор, извършващ
неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2
и/или 3, в случай че е установено системно
нарушение на задълженията по чл. 60.
(5) Комисията за регулиране на съобщенията с решение преустановява дейността на
пощенския оператор, извършващ неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, в
случай че е установено системно нарушение
на закона или на издадените въз основа на
него актове.
(6) Решенията по ал. 4 и 5 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.
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(7) Пощенският оператор по ал. 1 може да
подаде уведомление за извършване на същите
неуниверсални пощенски услуги не по-рано
от 6 месеца от датата на влизане в сила на
решението за преустановяване на дейността.“
§ 71. Член 61а се отменя.
§ 72. В глава пета, в наименованието на
раздел V думата „регистрация“ се заменя с
„издаване на удостоверения“.
§ 73. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „универсална пощенска
услуга или на част от нея“ се заменят с „услуги по чл. 39“;
б) в т. 2 думата „универсална“ се заличава;
в) в т. 3 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 5“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Пощенските оператори, извършващи
неуниверсални пощенски услуги по чл. 38,
т. 2 и/или 3, заплащат еднократна такса за
издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5.“
§ 74. В чл. 63 думите „таксите за регистрация“ се заменят с „таксата за издаване на удостоверение за вписване в регистъра по чл. 59,
ал. 5“.
§ 75. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „регистрация“
се заменя с „издаване на удостоверения за
вписване в регистъра по чл. 59, ал. 5“;
б) в т. 1, буква „а“ думите „Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“;
в) в т. 2, буква „а“ думите „Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“;
г) в т. 3, буква „а“ думите „Държавната
агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията“.
2. В ал. 2 думите „Държавната агенция за
информационни технологии и съобщения“ се
заменят с „Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията“, а думите „т. 1, 6, 9 и 11“ се заменят с „т.
1, 3, 7, 9 и 11“.
§ 76. В чл. 65 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „цените на услугите,
включени в“ се заменят с „цената на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Цената на универсалната пощенска услуга по видове услуги се образува от пощенския
оператор със задължение за извършване на
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универсалната пощенска услуга при спазване
изискванията на наредбата по чл. 66, ал. 1 и
на методиката по чл. 15, ал. 1, т. 13.“
3. В ал. 3 думите „Операторите на универсална пощенска услуга предоставят цените“
се заменят с „Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга предоставя цената“, а думите
„влизането им“ се заменят с „влизането є“.
4. В ал. 4 в началото се добавя „Пощенските
оператори, извършващи услуги, включени в
обхвата на универсалната пощенска услуга, и“.
5. В ал. 5 думите „пощенските оператори
на универсална пощенска услуга или на част
от нея да преработят цените“ се заменят
с „пощенския оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга да преработи цената“, думата „тяхното“
се заменя с „нейното“, а думите „т. 14“ се
заменят с „т. 13“.
§ 77. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Цените на услугите,
включени в“ се заменят с „Цените по видове
услуги от“.
2. В ал. 3 думите „операторите на универсална пощенска услуга или на част от нея
могат да договарят цени на услугите, включени
в“ се заменят с „пощенският оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга може да договаря цени по
видове услуги от“.
§ 78. В чл. 68 накрая се добавя „и ги публикуват на страниците си в интернет“.
§ 79. В чл. 69, ал. 1 съюзът „или“ се заличава, след думата „марки“ се добавя „или
по друг начин“ и думата „начин“ се заменя
с „ред“.
§ 80. В чл. 70 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга“.
2. В ал. 2 думите „Основният пощенски
оператор“ се заменят с „Пощенският оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
§ 81. В чл. 71 ду мите „Председател ят
на Държавната агенция за информационни
технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията“ и преди думите
„въз основа на“ се добавя „с отпечатан върху
тях специален знак за цената за заплащане
на пощенските услуги“.
§ 82. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) Продажбата на пощенски марки,
които не са извадени от употреба, се извършва
по номинална стойност на територията на
Република България.
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(2) Продажбата на пощенски продукти с
отпечатан върху тях специален знак за цената
за заплащане на пощенските услуги, които
не са извадени от употреба, се извършва по
обозначената върху тях цена.
(3) Продажбата по ал. 1 и 2 се осъществява от пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга и от други лица по договор с него.“
§ 83. В чл. 73 думите „Председателят на
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, думите „(пощенски карти,
илюст ровани пощенск и карти, пощенск и
пликове със или без илюстрации и др.)“ се
заменят с „(илюстровани пощенски карти и
илюстровани пощенски пликове)“ и думите
„основния пощенски оператор“ се заменят с
„пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
§ 84. В чл. 74 думите „Председателят на
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заменят с „Министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, а думите „и пощенските
продукти със знак за цена по чл. 71 и 73“ се
заменят с „по чл. 71“.
§ 85. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пускането и изваждането от употреба на
пощенски марки се извършват със заповед на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, информация за
което се публикува на страницата на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията в интернет и в пощенските служби на пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга. Издаването и пускането на
пощенските продукти се извършва също със
заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“
2. В ал. 2 думите „председателят на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения“ се заменят с „министърът на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, думата „упълномощено“ се
заменя с „оправомощено“, а думите „и пощенски продукти“ се заличават.
§ 86. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. Условията и редът за издаване,
пускане и изваждане от употреба на пощенски
марки и специални пощенски печати, както
и за продажбата им за употреба се определят с наредба на министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
съгласувано с министъра на финансите. Условията за издаването и пускането в употреба
на пощенски продукти, както и продажбата
им се извършват със същата наредба.“
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§ 87. В чл. 77 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Пощенският оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга използва датни клейма за подпечатване
на пощенските марки, на пощенските продук
ти с отпечатан върху тях специален знак за
цената за заплащане на пощенските услуги,
на пощенските пратки и на документите за
приемане и предаване на пощенски пратки,
както и за приемане и изплащане на пощенски
парични преводи.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Пощенските оператори, лицензирани
за извършване на услуги по чл. 39, т. 2 и/или
3, използват датни клейма за подпечатване
на пощенските пратки, на документите за
приемане и доставяне на пощенски пратки,
както и за приемане и изплащане на пощенски
парични преводи.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Всички типове отпечатъци на пощенския оператор със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга и на пощенските оператори, лицензирани за извършване на услугите по чл. 39, т. 2 и/или 3, се
предоставят на Комисията за регулиране на
съобщенията в срок 20 дни преди въвеждането
им в употреба. При изваждане от употреба на
всеки тип отпечатък пощенските оператори
уведомяват Комисията за регулиране на съобщенията в срок 20 дни преди изваждането
му от употреба.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „пощенски оператори на универсална
пощенска услуга“ се заменят с „пощенските
оператори“ и думата „регистрирани“ се заменя
с „предоставени по реда на ал. 4“.
§ 88. В чл. 78 думите „Председателят на
Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ са заменят с „Министърът
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията“, а думите „основния пощенски
оператор“ се заменят с „пощенския оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“.
§ 89. В чл. 79 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга“.
2. В ал. 4 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга“.
§ 90. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
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а) в текста преди т. 1 думите „обхвата на“
се заличават и думите „основния пощенски
оператор“ се заменят с „пощенския оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. вътрешни служебни пощенски пратки
на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Комисията
за регулиране на съобщенията и пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга, свързани с
кореспонденцията с Всемирния пощенски съюз
и международните органи и организации, и
органи за регулиране, регламентиране и координация на пощенските услуги;“
в) в т. 2 навсякъде думите „слепи граждани“
се заменят с „незрящи и слабовиждащи лица“;
г) в т. 3 след думата „пратки“ се добавя
„и пощенски парични преводи“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 91. В чл. 85 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „на универсална пощенска услуга или на част от нея“
се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. неспазване на сроковете за доставяне
на пощенските пратки и на пощенските парични преводи, посочени в общите условия
на договора с потребителите;“.
2. В ал. 3 думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга“.
§ 92. В чл. 86, ал. 3 думите „Пощенските
оператори на универсална пощенска услуга
или на част от нея“ се заменят с „Пощенските
оператори“.
§ 93. В чл. 87 в текста преди т. 1 думите
„Пощенските оператори на универсална пощенска услуга или на част от нея“ се заменят
с „Пощенските оператори“.
§ 94. Член 88 се отменя.
§ 95. В чл. 93 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пощенският оператор“ запетаята се заличава и се добавя
„задържа пратката и“, а думата „оперативнотехническата“ се заличава.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При отказ или при липса на отговор
извършващият проверката уведомява оператора, отговорен за пренасянето и доставката на
пратката, а той – съответните компетентни
държавни органи за разпореждане на следващи действия.“
§ 96. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „подзаконовите“ се
добавя „нормативни“.
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2. В ал. 2 след думата „транспорта“ се
добавя „информационните технологии и съобщенията“, а думите „Държавната агенция
за информационни технологии и съобщения“
се заличават.
§ 97. Създава се чл. 96а:
„Чл. 96а. (1) Председателят на Комисията
за регулиране на съобщенията след решение
на комисията издава заповеди, с които спира
извършването на пощенски услуги в нарушение
на този закон и на актовете, издадени въз основа на него, до отстраняване на нарушенията.
(2) Заповедите по ал. 1 подлежат на обжалване пред Върховния административен съд.“
§ 98. В чл. 99 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „универсална пощенска
услуга или част от нея, която подлежи на
индивидуално лицензиране, или продължи да
я предоставя“ се заменят с „услуги по чл. 39
или продължи да ги извършва“ и числата
„5000“ и „15 000“ се заменят съответно с
„10 000“ и „20 000“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Който извършва неуниверсални пощенски услуги по чл. 38, т. 2 и/или 3, без
да е подал уведомление по реда на чл. 59, се
наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв.“
§ 99. В чл. 100, ал. 2 думата „регистрация“
се заменя с „чл. 38, ал. 2 и/или 3“ и думите
„т. 1 – 7“ се заличават.
§ 100. В чл. 100а думите „ал. 1, 2 и 3“ се
заменят с „ал. 1 и 3“.
§ 101. В чл. 103, ал. 2 думите „на универсална пощенска услуга или на част от нея“ се
заменят със „със задължение за извършване
на универсалната пощенска услуга или пощенските мрежи на пощенските оператори,
лицензирани за извършване на услуги по
чл. 39, т. 2 и/или 3“.
§ 102. В чл. 104 думата „нерегистрирани“
се заличава.
§ 103. В чл. 105 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „с прилагането на този
закон и“ се заменят със „със спазването на
този закон и с прилагането на“, след думите
„неточна информация“ се добавя „или не предостави информация в срока, който може да
бъде определен в искането“ и числата „100“ и
„1000“ се заменят съответно с „500“ и „2500“.
2. В ал. 2 думите „този закон и“ се заменят със „спазването на този закон и по
прилагането на“.
§ 104. В чл. 105а думите „Пощенски оператор на универсална пощенска услуга или на
част от нея, който“ се заменят с „Пощенският
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга, в случай че“,
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“ и числото
„2000“ се заменя с „5000“.
§ 105. Създава се нов чл. 105б:
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„Чл. 105б. Пощенският оператор със задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга, в случай че не изпълни
нормативите по чл. 15, ал. 1, т. 7, се наказва
с глоба от 10 000 до 50 000 лв.“
§ 106. Досегашният чл. 105б става чл. 105в
и в него след думата „закон“ се добавя „или
издадените въз основа на него актове“.
§ 107. В чл. 106 думите „по чл. 99 – 105б“
се заменят с „по чл. 99 – 105в“.
§ 108. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 4 се изменя така:
„4. „Място за достъп“ е пощенска служба
на оператора, където подателите предават
и операторът приема пощенските пратки и
пощенските парични преводи, както и пощенски кутии и други устройства за обществено
ползване, поставени на обществено място или
в помещенията на пощенските оператори.“
2. В т. 5 думите „(писмо и/или пощенска
карта)“ е“ се заменят с „(пряка пощенска
реклама, писмо и/или пощенска карта)“ е
пощенска пратка, която съдържа“.
3. В т. 9 думите „оператор на универсална
пощенска услуга“ се заменят с „пощенски
оператор, лицензиран за извършване на услуги по чл. 39, т. 3“ и думите „или трансфер
на суми от авоар на една текуща сметка в
друга“ се заличават.
4. В т. 11 думата „оператора“ се заменя с
„пощенския оператор“.
5. Точка 16 се отменя.
6. Точка 22 се отменя.
7. В т. 23:
а) в изречение първо след думата „кореспонденцията“ се поставя запетая и се добавя
„защита на личните данни“, а след думата
„нарушения“ се добавя „и престъпления“;
б) изречение второ се изменя така: „Тези
мерки се осъществяват чрез съответните
структури, квалифициран персонал и технически средства.“
8. Точка 24 се изменя така:
„24. „Икономически неизгодни условия“ са
условията, при които извършването на универсалната пощенска услуга на територията
на цялата страна, включително и в труднодостъпните райони, води до финансови загуби
за пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга.“
9. Създават се т. 28, 29, 30 и 31:
„28. „Стационарна пощенска станци я“
е основен елемент на пощенските мрежи,
организиран в самостоятелни помещения,
където чрез технологично свързани помежду
си работни места, от длъжностни лица на
пощенския оператор се извършват всички
услуги, включени в универсалната пощенска
услуга, неуниверсалните пощенски услуги и
други търговски дейности.
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29. „Мобилна пощенска станция“ е елемент
на пощенските мрежи, организиран в помещения на специализирани транспортни средства,
където длъжностни лица извършват всички
пощенски услуги, включени в универсалната
пощенска услуга в няколко населени места
по уточнен маршрут и график.
30. „Пощенско агентство“ е организирано
в самостоятелно помещение работно място
в населено място без стационарна пощенска
станция, където длъжностно лице на определен пощенски оператор извършва определени
пощенски услуги.
31. „Изнесено пощенско гише“ е организирано работно място за извършване на пощенски
услуги в помещение, където се предлагат и друг
вид обществени услуги. Правото за извършване
на пощенски услуги се предоставя въз основа
на договор с определен пощенски оператор.“
§ 109. В преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 6:
а) в ал. 3:
аа) в т. 1 съюзът „или“ се заменя с „и/
или“ и думите „основния пощенски оператор“ се заменят с „пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга“;
бб) в т. 2 думата „въздушна“ се заличава
и ду мите „основни я пощенск и оператор“
се заменят с „пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга“;
б) в ал. 7 след думите „пощенска услуга“
се добавя „по видове услуги“;
в) в ал. 9 думите „услугите, включени в
универсалната пощенска услуга“ се заменят
с „извършване на универсалната пощенска
услуга по видове услуги“.
2. Параграф 10 се изменя така:
„§ 10. „Български пощи“ – ЕАД, заплаща
лицензионни такси в размерите, определени
по реда на чл. 63.“
Допълнителна разпоредба
§ 110. С този закон се въвеждат разпоредби на Директива 2008/6/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г.
за изменение на Директива 97/67/ЕО с оглед
пълното изграждане на вътрешния пазар на
пощенски услуги в Общността (ОВ, L 52/3 от
27 февруари 2008 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 111. Издадените до влизането в сила на
този закон подзаконови нормативни актове
запазват действието си, доколкото не му
противоречат.
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§ 112. Комисията за регулиране на съобщенията в 6-месечен срок от влизането в
сила на този закон привежда в съответствие
с него издадените индивидуални лицензии.
§ 113. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност (обн., ДВ,
бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм.,
бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52 от 2004 г., бр. 31
и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и 59 от 2006 г., бр. 11
и 41 от 2007 г., бр. 16 от 2008 г., бр. 23, 36 и 44
от 2009 г.) в приложението към чл. 9, ал. 1, т. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 34 се изменя така:
„34. Извършване на универсалната пощенска услуга или на услуги, включени в обхвата
на универсалната пощенска услуга.“
2. Създава се т. 34а:
„34а. Извършване на пощенски парични
преводи.“
§ 114. В Закона за платежните услуги
и платежните системи (обн., ДВ, бр. 23 от
2009 г.; изм., бр. 24 от 2009 г.) в чл. 124, ал. 2
думите „председателя на Държавната агенция
за информационни технологии и съобщения“
се заменят с „Комисията за регулиране на
съобщенията“.
§ 115. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбата на § 109, т. 2,
която влиза в сила от 1 януари 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12115

УКАЗ № 363
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразумението
между Министерството на икономиката и
енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие за предоставяне на целева финансова
помощ в подкрепа на Инвестиционната харта
на страните от Югоизточна Европа и анекса
към него, приет от ХLI Народно събрание на
21 октомври 2009 г.
Издаден в София на 2 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
за предоставяне на целева финансова помощ
в подкрепа на Инвестиционната харта на
страните от Югоизточна Европа и анекса
към него
Член единствен. Ратифицира Споразуме
нието между Министерството на икономиката
и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната
харта на страните от Югоизточна Европа,
подписано на 22 декември 2008 г., и анекса
към него от 19 юни 2009 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 21 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12074

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на
разходите, назначенията и сделките, извършени в последната една година от мандата
на правителството на Сергей Станишев
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за проверка на разходите, назначенията и сделките, извършени в последната
една година от мандата на правителството на
Сергей Станишев с четири месеца.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12223

РЕШЕНИЕ

за удължаване срока на действие на Временната анкетна комисия за проверка на сигналите за опорочаване на изборите за Народно
събрание от 5 юли 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 34
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
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РЕШИ:
Удължава срока на действие на Временната
анкетна комисия за проверка на сигналите за
опорочаване на изборите за Народно събрание
от 5 юли 2009 г. с един месец.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 28 октомври 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12224

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по земеделието и горите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Михаил Рашков Михайлов за член
на Комисията по земеделието и горите.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 29 октомври 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12283

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно системното неизпълнение на задълженията си като народни представители на
Сергей Дмитриевич Станишев, избран от
3-ти Варненски избирателен район, и Ахмед
Демир Доган от 9-и Кърджалийски избирателен район
Народното събрание на Република България
на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията
на Република България
ДЕКЛАРИРА:
Със системното си отсъствие от пленарни
заседания в работата в 41-ото Народно събрание народните представители от Коалиция
за България Сергей Дмитриевич Станишев
и от Движението за права и свободи Ахмед
Демир Доган показват скандално незачитане
на задълженията и отговорностите, поети от
тях в качеството им на народни представители
пред избирателите от съответните райони и
пред целия български народ, тъй като всеки
народен представител представлява всички
български граждани. Това поведение започна
и продължава и в 41-ото Народно събрание, в
което са участвали на пленарни заседания само
по няколко пъти и нито веднъж в работата на
парламентарните комисии.
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Действията на всеки народен представител са
въпрос на личен морал, но той е преди всичко
акт на отговорно политическо и държавническо поведение. Няма съмнение, че народните
представители Сергей Дмитриевич Станишев
и Ахмед Демир Доган с неуважителното си
отношение към парламентаризма уронват авторитета на институцията Народно събрание.
Народното събрание декларира, че ще пази
авторитета си на върховна институция в Република България и решително се противопоставя
на неуважителното отношение на народните
представители Сергей Станишев и Ахмед Доган,
което те системно проявяват чрез незачитане
и неизпълнение на задълженията си.
Декларацията е приета от 41-ото Народно
събрание на 28 октомври 2009 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12225

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 253
ОТ 23 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 84 на Министерския съвет от 2009 г. за
приемане на Списък на средищните училища
в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните
училища и за приемане на финансови правила
за разходване на средствата за допълнително
финансиране за осигуряване обучението на
пътуващите ученици от средищните училища
(обн., ДВ, бр. 29 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 51
от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Създава се като допълнителна разпоредба нов § 1:
„ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. (1) Правото на безплатен транспорт на
учениците по чл. 26, ал. 3 от Закона за народната просвета, които не се обучават в училище,
включено в Списъка на средищните училища
в Република България, се осъществява по реда
на наредбата по § 4, ал. 3 от заключителните
разпоредби на Закона за автомобилните превози, като допълнителните средства за превоз
на тези ученици се предоставят по бюджетите
на приемащите училища, които отговарят на
останалите критерии за средищно училище, но
имат по-малко от 10 пътуващи ученици.
(2) Министърът на образованието, младежта
и науката предоставя на министъра на финансите списък на училищата по ал. 1.“
§ 2. Досегашните § 1 и 2 стават съответно
§ 2 и 3.
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§ 3. Приложението към чл. 1 се изменя така:
„Приложение
към чл. 1
Списък на средищните училища в Република България
№ по
ред

Община

Населено място

Име на средищното училище

1

2

3

4

1.

Аврен

Аврен

ОУ „Христо Ботев“

2.

Аврен

Приселци

ОУ „Д-р Петър Берон“

3.

Аврен

Синдел

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

4.

Аврен

Дъбравино

ОУ „Св. Кл. Охридски“

5.

Айтос

Айтос

СОУ „Никола Вапцаров“

6.

Айтос

Тополица

ОУ „Светлина“

7.

Айтос

Пирне

ОУ „Христо Ботев“

8.

Айтос

Мъглен

ОУ „Христо Ботев“

9.

Аксаково

Игнатиево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

10.

Алфатар

Алфатар

ОУ „Христо Ботев“

11.

Алфатар

Алеково

НУ „Отец Паисий“

12.

Антоново

Антоново

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

13.

Антоново

Стеврек

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

14.

Антоново

Трескавец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

15.

Априлци

Априлци

ОУ „В. Левски“

16.

Ардино

Бял извор

СОУ „Христо Смирненски“

17.

Ардино

Боровица

ОУ „А. С. Макаренко“

18.

Ардино

Ардино

СОУ „Васил Левски“

19.

Ардино

Жълтуша

ОУ „Отец Паисий“

20.

Ардино

Горно Прахово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

21.

Ардино

Чубрика

ОУ „А. С. Макаренко“

22.

Асеновград

Асеновград

ОУ „Христо Ботев“

23.

Асеновград

Асеновград

ОУ „Отец Паисий“

24.

Асеновград

Тополово

ОУ „Отец Паисий“

25.

Асеновград

Златовръх

ОУ „Климент Охридски“

26.

Балчик

Балчик

ОУ „Антим І“

27.

Балчик

Оброчище

СОУ „Христо Смирненски“

28.

Балчик

Сенокос

ОУ „Г. С. Раковски“

29.

Балчик

Балчик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

30.

Балчик

Балчик

СОУ „Христо Ботев“

31.

Балчик

Соколово

ОУ „Васил Левски“

32.

Баните

Баните

СООУ „Христо Ботев“

33.

Баните

Давидково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

34.

Банско

Места

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

35.

Белене

Деков

ОУ „Проф. Иван Шишманов“

36.

Белица

Белица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

37.

Белица

Бабяк

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

38.

Белово

Мененкьово

ОУ „Отец Паисий“

39.

Белово

Момина клисура

ОУ „Св. Климент Охридски“

40.

Белово

Белово

СОУ „А. Иванов – Чапай“
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41.

Белоградчик

Рабиша

ОУ „В. Априлов“

42.

Белоградчик

Белоградчик

НУ „Васил Левски“

43.

Белоградчик

Белоградчик

СОУ „Христо Ботев“

44.

Белослав

Белослав

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

45.

Белослав

Белослав

ОУ „Патриарх Евтимий“

46.

Белослав

Езерово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

47.

Берковица

Берковица

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

48.

Благоевград

Благоевград

ІІІ ОУ „Димитър Талев“

49.

Благоевград

Благоевград

VІ СОУ „Иван Вазов“

50.

Благоевград

Благоевград

VІІ СОУ „Кузман Шапкарев“

51.

Благоевград

Благоевград

СОУ и ЧЕ „Климент Охридски“

52.

Благоевград

Благоевград

ІV ОУ „Димчо Дебелянов“

53.

Бобов дол

Бобов дол

ОУ „Никола Вапцаров“

54.

Бобов дол

Бобов дол

СОУ „Христо Ботев“

55.

Бобошево

Бобошево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

56.

Божурище

Божурище

СОУ „Летец Христо Топракчиев“

57.

Бойница

Бойница

ОУ „Васил Левски“

58.

Бойчиновци

Бойчиновци

СОУ „Васил Левски“

59.

Бойчиновци

Лехчево

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

60.

Болярово

Болярово

СОУ „Д-р Петър Берон“

61.

Болярово

Стефан Караджово

ОУ „Стефан Караджа“

62.

Борован

Борован

ОУ „Отец Паисий“

63.

Борово

Борово

СОУ „Климент Охридски“

64.

Борово

Горно Абланово

ОУ „Христо Ботев“

65.

Ботевград

Литаково

Прогимназия „Христо Ботев“

66.

Ботевград

Литаково

НУ „Васил Левски“

67.

Братя Даскалови

Братя Даскалови

СОУ „Христо Ботев“

68.

Братя Даскалови

Партизанин

ОУ „Г.С. Раковски“

69.

Братя Даскалови

Оризово

ОУ „Христо Ботев“

70.

Брацигово

Брацигово

НУ „Васил Петлешков“

71.

Брацигово

Брацигово

СОУ „Народни будители“

72.

Брегово

Брегово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

73.

Брезник

Брезник

СОУ „Васил Левски“

74.

Брезник

Ноевци

ОУ „Христо Смирненски“

75.

Брезово

Брезово

СОУ „Христо Смирненски“

76.

Брезово

Стрелци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

77.

Брезово

Борец

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

78.

Брезово

Пъдарско

Прогимназия „Отец Паисий“

79.

Брусарци

Брусарци

СОУ „Христо Ботев“

80.

Бургас

Банево

ОУ „Иван Вазов“

81.

Бургас

Черно море

ОУ „Христо Ботев“

82.

Бяла

Бяла

ОУ „Отец Паисий“

83.

Бяла

Бяла

СОУ „Панайот Волов“

84.

Бяла

Бяла

ОУ „Никола Вапцаров“

85.

Бяла

Бяла

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

86.

Бяла

Копривец

ОУ „Неофит Рилски“
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87.

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Цани Гинчев“

88.

Бяла Слатина

Бяла Слатина

Прогимназия „Св. Климент Охридски“

89.

Бяла Слатина

Тлачене

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

90.

Бяла Слатина

Габаре

СОУ „Христо Ботев“

91.

Бяла Слатина

Бяла Слатина

НУ „Христо Ботев“

92.

Бяла Слатина

Бяла Слатина

СОУ „Васил Левски“

93.

Бяла Слатина

Попица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

94.

Велики Преслав

Велики Преслав

СОУ „Черноризец Храбър“

95.

Велики Преслав

Велики Преслав

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

96.

Велики Преслав

Драгоево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

97.

Велики Преслав

Златар

ОУ „Христо Ботев“

98.

Варна

Варна

Първо СОУ

99.

Варна

Варна

ОУ „Капитан Петко войвода“

100.

Варна

Тополи

ОУ „Христо Смирненски“

101.

Велико Търново

Церова кория

ОУ „П. Р. Славейков“

102.

Велико Търново

Ресен

ОУ „Христо Ботев“

103.

Велико Търново

Самоводене

ОУ „Христо Смирненски“

104.

Велико Търново

Балван

ОУ „Св. Иван Рилски“

105.

Велико Търново

Килифарево

ОУ „Н. Рилски“

106.

Велинград

Грашево

ОУ „Васил Левски“

107.

Велинград

Пашови

ОУ „Иван Вазов“

108.

Велинград

Медени поляни

ОУ „Г.С. Раковски“

109.

Велинград

Св. Петка

СОУ „Хр.Смирненски“

110.

Велинград

Абланица

ОУ „Христо Ботев“

111.

Велинград

Побит камък

ОУ „Никола Вапцаров“

112.

Велинград

Биркова

ОУ „Д-р Петър Берон“

113.

Велинград

Сърница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

114.

Велинград

Кръстава

ОУ „Васил Левски“

115.

Венец

Венец

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

116.

Венец

Изгрев

ОУ „П. Р. Славейков“

117.

Ветово

Сеново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

118.

Ветово

Ветово

СОУ „Васил Левски

119.

Ветрино

Ветрино

ОУ „Христо Ботев“

120.

Видин

Видин

СОУ „Любен Каравелов“

121.

Видин

Видин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

122.

Видин

Видин

СОУ „Христо Ботев“

123.

Видин

Видин

СОУ „П.Р. Славейков“

124.

Видин

Видин

ОУ „Отец Паисий“

125.

Видин

Видин

ОУ „Св. Климент Охридски“

126.

Видин

Видин

ОУ „Иван Вазов“

127.

Видин

Дунавци

ОУ „Христо Ботев“

128.

Видин

Видин

СОУ „Цар Симеон Велики“

129.

Враца

Враца

ОУ „Васил Левски“

130.

Враца

Враца

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

131.

Враца

Баница

ОУ „Христо Ботев“

132.

Враца

Девене

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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133.

Враца

Тишевица

ОУ „Св. Климент Охридски“

134.

Вълчедръм

Вълчедръм

ІІ ОУ „Иван Вазов“

135.

Вълчедръм

Вълчедръм

І ОУ „Васил Левски“

136.

Вълчедръм

Златия

ОУ „Христо Ботев“

137.

Вълчи дол

Червенци

ОУ „Св. Иван Рилски“

138.

Вълчи дол

Михалич

ОУ „Васил Левски“

139.

Вълчи дол

Вълчи дол

СОУ „Васил Левски“

140.

Вълчи дол

Ст. Караджа

ОУ „Климент Охридски“

141.

Върбица

Върбица

СОУ „Паисий Хилендарски“

142.

Върбица

Бяла река

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

143.

Върбица

Ловец

ОУ „Христо Ботев“

144.

Върбица

Иваново

ОУ „Васил Левски“

145.

Върбица

Чернооково

ОУ „Гео Милев“

146.

Вършец

Вършец

СОУ „Иван Вазов“

147.

Георги Дамяново

Георги Дамяново

ОУ „Отец Паисий“

148.

Габрово

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

149.

Габрово

Габрово

СОУ „Райчо Каролев“

150.

Генерал Тошево

Генерал Тошево

СОУ „Никола Вапцаров“

151.

Генерал Тошево

Генерал Тошево

ОУ „Христо Смирненски“

152.

Генерал Тошево

Кардам

ОУ „Христо Ботев“

153.

Генерал Тошево

Спасово

ОУ „Йордан Йовков“

154.

Генерал Тошево

Красен

ОУ „Йордан Йовков“

155.

Генерал Тошево

Преселенци

ОУ „Васил Левски“

156.

Главиница

Главиница

СОУ „Васил Левски“

157.

Главиница

Зафирово

ОУ „Иван Вазов“

158.

Главиница

Сокол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

159.

Главиница

Листец

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

160.

Годеч

Годеч

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

161.

Годеч

Годеч

НУ „Христо Ботев“

162.

Горна Малина

Горна Малина

СОУ „Христо Ботев“

163.

Горна Малина

Априлово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

164.

Горна Оряховица

Драганово

ОУ „Климент Охридски“

165.

Горна Оряховица

Върбица

ОУ „Васил Левски“

166.

Горна Оряховица

Поликраище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

167.

Гоце Делчев

Баничан

ОУ „Св. П. Хилендарски“

168.

Грамада

Грамада

СОУ „Христо Ботев“

169.

Гулянци

Гулянци

СОУ „Христо Смирненски“

170.

Гулянци

Гиген

СОУ „Асен Златаров“

171.

Гурково

Гурково

СОУ „Христо Смирненски“

172.

Гълъбово

Гълъбово

СОУ „Васил Левски“

173.

Гърмен

Огняново

ОУ „П. Яворов“

174.

Гърмен

Рибново

СОУ „Й. Йовков“

175.

Гърмен

Долно Дряново

ОУ „Христо Ботев“

176.

Гърмен

Гърмен

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

177.

Две могили

Две могили

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

178.

Две могили

Баниска

ОУ „Христо Ботев“
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179.

Девин

Девин

СОУ „Христо Ботев“

180.

Девня

Девня

СОУ „Васил Левски“

181.

Джебел

Джебел

СОУ „Христо Ботев“

182.

Джебел

Рогозче

ОУ „Христо Смирненски“

183.

Джебел

Устрен

ОУ „Васил Левски“

184.

Джебел

Мишевско

ОУ „Христо Смирненски“

185.

Димитровград

Димитровград

СОУ „Васил Левски“

186.

Димитровград

Димитровград

ОУ „Пенчо Славейков“

187.

Димитровград

Димитровград

ОУ „Алеко Константинов“

188.

Димитровград

Димитровград

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

189.

Димитровград

Ябълково

ОУ „Васил Левски“

190.

Димитровград

Радиево

ОУ „Христо Смирненски“

191.

Димитровград

Крепост

ОУ „Христо Ботев“

192.

Димово

Арчар

СОУ „Христо Ботев“

193.

Димово

Гара Орешец

ОУ „Димитър Благоев“

194.

Димово

Димово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

195.

Добричка

Хитово

ОУ „Васил Левски“

196.

Добричка

Паскалево

ОУ „Димитър Минчев“

197.

Добричка

Победа

ОУ „Добри Войников“

198.

Добричка

Карапелит

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

199.

Добричка

Батово

ОУ „Отец Паисий“

200.

Добричка

Овчарово

ОУ „Отец Паисий“

201.

Добричка

Стефаново

ОУ „П. К. Яворов“

202.

Добричка

Смолница

ОУ „Св. Климент Охридски“

203.

Добричка

Ведрина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

204.

Добричка

Дончево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

205.

Добричка

Ст. Караджа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

206.

Добричка

Житница

ОУ „Стефан Караджа“

207.

Добричка

Владимирово

ОУ „Христо Ботев“

208.

Добричка

Ловчанци

ОУ „Неофит Рилски“

209.

Добричка

Стожер

ОУ „Христо Ботев“

210.

Добричка

Черна

ОУ „Братя Миладинови“

211.

Долна Митрополия

Долна Митрополия

СОУ „Васил Априлов“

212.

Долна Митрополия

Крушовене

ОУ „Климент Охридски“

213.

Долна Митрополия

Ореховица

ОУ „Христо Смирненски“

214.

Долна Митрополия

Тръстеник

СОУ „Евлоги Георгиев“

215.

Долни Дъбник

Долни Дъбник

СОУ „Христо Ботев“

216.

Долни Дъбник

Петърница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

217.

Долни Дъбник

Садовец

ОУ „Христо Ботев“

218.

Долни чифлик

Долни чифлик

СОУ „Васил Левски“

219.

Долни чифлик

Старо Оряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

220.

Долни чифлик

Голица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

221.

Долни чифлик

Гроздьово

ОУ „Христо Смирненски“

222.

Драгоман

Драгоман

СОУ „Христо Ботев“

223.

Дряново

Дряново

СОУ „Максим Райкович“

224.

Дулово

Дулово

СОУ „Васил Левски“
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225.

Дулово

Дулово

ОУ „Христо Смирненски“

226.

Дулово

Окорш

СОУ „Йордан Йовков“

227.

Дулово

Паисиево

СОУ „Христо Ботев“

228.

Дулово

Секулово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

229.

Дулово

Чернолик

ОУ „Д-р Петър Берон“

230.

Дулово

Яребица

ОУ „Васил Левски“

231.

Дупница

Дупница

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

232.

Дългопол

Цонево

ОУ „Христо Ботев“

233.

Дългопол

Партизани

ОУ „Христо Ботев“

234.

Дългопол

Дългопол

СОУ „Св. Климент Охридски“

235.

Дългопол

Дългопол

НУ „Иван Вазов“

236.

Дългопол

Медовец

СОУ „Назъм Хикмет“

237.

Елена

Елена

СОУ „Иван Момчилов“

238.

Елена

Елена

НУ „Иларион Макариополски“

239.

Елена

Беброво

ОУ „Христо Ботев“

240.

Елин Пелин

Елин Пелин

СОУ „Васил Левски“

241.

Елин Пелин

Елин Пелин

НУ „Христо Ботев“

242.

Елхово

Елхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

243.

Елхово

Елхово

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

244.

Елхово

Бояново

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

245.

Елхово

Гранитово

ОУ „Хаджи Димитър“

246.

Завет

Завет

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

247.

Завет

Веселец

ОУ „Христо Ботев“

248.

Земен

Земен

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

249.

Златарица

Златарица

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

250.

Златарица

Горско Ново село

ОУ „Христо Ботев“

251.

Златарица

Средно село

ОУ „Васил Левски“

252.

Златица

Златица

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

253.

Златоград

Долен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

254.

Златоград

Златоград

ОУ „Васил Левски“

255.

Златоград

Ерма река

ОУ „Васил Левски“

256.

Златоград

Златоград

СОУ „Антим І“

257.

Ивайловград

Ивайловград

СОУ „Христо Ботев“

258.

Ивайловград

Белополци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

259.

Ивайловград

Свирачи

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

260.

Ивайловград

Железино

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

261.

Иваново

Щръклево

ОУ „Христо Ботев“

262.

Искър

Искър

СОУ „Христо Смирненски“

263.

Исперих

Тодорово

ОУ „Васил Левски“

264.

Исперих

Вазово

ОУ „Никола Вапцаров“

265.

Исперих

Свещари

ОУ „Христо Ботев“

266.

Исперих

Подайва

ОУ „Отец Паисий“

267.

Исперих

Лудогорци

ОУ „Христо Ботев“

268.

Исперих

Исперих

ОУ „Васил Априлов“

269.

Исперих

Исперих

ОУ „Христо Ботев“

270.

Ихтиман

Ихтиман

СОУ „Христо Ботев“
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271.

Ихтиман

Ихтиман

ОУ „Димчо Дебелянов“

272.

Ихтиман

Самоков

СОУ „Отец Паисий“

273.

Ихтиман

Самоков

ОУ „Авксентий Велешки“

274.

Ихтиман

Самоков

ОУ „Христо Максимов“

275.

Ихтиман

Самоков

НУ „Станислав Доспевски“

276.

Ихтиман

Говедарци

ОУ „Димчо Дебелянов“

277.

Ихтиман

Ярлово

ОУ „Васил Левски“

278.

Каварна

Белгун

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

279.

Каварна

Каварна

СОУ „Стефан Караджа“

280.

Каварна

Каварна

ОУ „Йордан Йовков“

281.

Казанлък

Шипка

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

282.

Казанлък

Овощник

ОУ „Д-р Петър Берон“

283.

Казанлък

Шейново

ОУ „Д-р Петър Берон“

284.

Кайнарджа

Кайнарджа

ОУ „Черноризец Храбър“

285.

Кайнарджа

Средище

ОУ „Цанко Церковски“

286.

Кайнарджа

Голеш

ОУ „Васил Априлов“

287.

Калояново

Калояново

ОУ „Иван Вазов“

288.

Калояново

Ръжево Конаре

ОУ „Христо Ботев“

289.

Калояново

Песнопой

ОУ „Отец Паисий“

290.

Камено

Камено

СОУ „Христо Ботев“

291.

Камено

Русокастро

ОУ „Иван Вазов“

292.

Камено

Винарско

ОУ „Отец Паисий“

293.

Каолиново

Каолиново

СОУ „Георги Ст. Раковски“

294.

Каолиново

Браничево

ОУ „Йордан Йовков

295.

Каолиново

Климент

ОУ „Г. С. Раковски“

296.

Каолиново

Лятно

ОУ „Никола Йонков Вапцаров“

297.

Каолиново

Пристое

ОУ „Христо Смирненски“

298.

Каолиново

Тодор Икономово

ОУ „Панайот Волов“

299.

Карлово

Карлово

СОУ „Христо Проданов“

300.

Карлово

Карлово

СОУ „Васил Левски“

301.

Карлово

Кърнаре

ОУ „Васил Левски“

302.

Карлово

Ведраре

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

303.

Карлово

Игнатово

НУ „Васил Левски“

304.

Карлово

Баня

ОУ „Неофит Рилски“

305.

Карнобат

Карнобат

СОУ „Христо Ботев“

306.

Карнобат

Карнобат

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

307.

Карнобат

Соколово

НУ „Христо Ботев“

308.

Карнобат

Карнобат

ОУ „Христо Смирненски“

309.

Карнобат

Екзарх Антимово

ОУ „Христо Ботев“

310.

Каспичан

Каспичан

СОУ „Панайот Волов“

311.

Каспичан

Плиска

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

312.

Каспичан

Марково

ОУ „Пенчо П. Славейков“

313.

Кирково

Чорбаджийско

СОУ „Христо Ботев“

314.

Кирково

Бенковски

СОУ „Никола Й. Вапцаров“

315.

Кирково

Кирково

СОУ „Отец Паисий“

316.

Кирково

Фотиново

ОУ „Христо Смирненски“
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317.

Кирково

Тихомир

ОУ „Васил Левски“

318.

Кирково

Чакаларово

ОУ „Иван Вазов“

319.

Кирково

Дрангово

ОУ „Васил Левски“

320.

Кирково

Старово

ОУ „Устрем“

321.

Кнежа

Еница

ОУ „Васил Левски“

322.

Кнежа

Бреница

ОУ „Христо Ботев“

323.

Ковачевци

Калище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

324.

Ковачевци

Сирищник

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

325.

Козлодуй

Бутан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

326.

Котел

Филаретово

ОУ „Д-р Петър Берон“

327.

Котел

Тича

ОУ „Христо Ботев“

328.

Котел

Котел

СОУ „Г. С. Раковски“

329.

Котел

Градец

ОУ „Кап. П. Пърмаков“

330.

Котел

Кипилово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

331.

Кочериново

Кочериново

СОУ „Христо Ботев“

332.

Кресна

Кресна

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

333.

Криводол

Криводол

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

334.

Криводол

Ракево

ОУ „Васил Левски“

335.

Криводол

Краводер

Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“

336.

Криводол

Пудрия

НУ „Васил Левски“

337.

Крумовград

Крумовград

СОУ „Васил Левски“

338.

Крумовград

Гулийка

ОУ „Христо Ботев“

339.

Крумовград

Токачка

ОУ „Пейо Яворов“

340.

Крумовград

Аврен

ОУ „М. Христов“

341.

Крумовград

Поточница

ОУ „Иван Вазов“

342.

Крумовград

Странджево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

343.

Крумовград

Горна Кула

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

344.

Крумовград

Луличка

ОУ „Васил Левски“

345.

Крушари

Крушари

СОУ „Христо Смирненски“

346.

Крушари

Коритен

ОУ „Васил Левски“

347.

Крушари

Телериг

ОУ „Васил Левски“

348.

Кубрат

Юпер

ОУ „Св. Климент“

349.

Кубрат

Кубрат

ОУ „Христо Смирненски“

350.

Кубрат

Кубрат

СОУ „Христо Ботев“

351.

Кубрат

Равно

ОУ „Св. П. Хилендарски“

352.

Кула

Кула

СОУ „Васил Левски“

353.

Кърджали

Стремци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

354.

Кърджали

Широко поле

ОУ „Иван Вазов“

355.

Кърджали

Перперек

ОУ „Паисий Хилендарски“

356.

Кърджали

Енчец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

357.

Кърджали

Бойно

ОУ „Христо Ботев“

358.

Кърджали

Мост

ОУ „Христо Смирненски“

359.

Кърджали

Чифлик

ОУ „Максим Горки“

360.

Кърджали

Костино

ОУ „Иван Вазов“

361.

Кърджали

Миладиново

ОУ „Христо Ботев“

362.

Кърджали

Рани лист

ОУ „Никола Вапцаров“
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363.

Кърджали

Македонци

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

364.

Кърджали

Кърджали

ОУ „Васил Левски“

365.

Кърджали

Кърджали

СОУ „П. Р. Славейков“

366.

Кърджали

Кърджали

СОУ „Отец Паисий“

367.

Кърджали

Кърджали

СОУ „Йордан Йовков“

368.

Кърджали

Кърджали

СОУ „Св. Климент Охридски“

369.

Кърджали

Кърджали

СОУ „Владимир Димитров – Майстора“

370.

Кърджали

Кърджали

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

371.

Кърджали

Конево

ОУ „Гео Милев“

372.

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

373.

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Даскал Димитри“

374.

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Професор Марин Дринов“

375.

Кюстендил

Кюстендил

V ОУ „Христо Ботев“

376.

Кюстендил

Кюстендил

ОУ „Св. П. Хилендарски“

377.

Кюстендил

Кюстендил

VІІ ОУ „Ильо войвода“

378.

Кюстендил

Кюстендил

НУ „Св. Климент Охридски“

379.

Левски

Българене

ОУ „Христо Ботев“

380.

Левски

Левски

НУ „Христо Ботев“

381.

Левски

Левски

ОУ „Максим Горки“

382.

Левски

Левски

СОУ „Крум Попов“

383.

Левски

Малчика

ОУ „Васил Левски“

384.

Лесичово

Динката

ОУ „Кочо Честеменски“

385.

Летница

Летница

СОУ „Бачо Киро“

386.

Ловеч

Ловеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

387.

Ловеч

Ловеч

СОУ „Панайот Пипков“

388.

Ловеч

Александрово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

389.

Лозница

Лозница

СОУ „Хр. Ботев“

390.

Лозница

Трапище

ОУ „Кирил и Методий“

391.

Лозница

Гороцвет

ОУ „Христо Ботев“

392.

Лозница

Лозница

НУ „Васил Левски“

393.

Лозница

Сейдол

ОУ „Видилина“

394.

Лом

Лом

ОУ „Н. Първанов“

395.

Лом

Лом

ОУ „К. Фотинов“

396.

Лом

Лом

СОУ-ЧЕМИ „Д. Маринов“

397.

Луковит

Луковит

СОУ „А. Константинов“

398.

Луковит

Дерманци

ОУ „Н. Рилски“

399.

Луковит

Румянцево

ОУ „Христо Ботев“

400.

Лъки

Лъки

СОУ „Христо Ботев“

401.

Любимец

Любимец

НУ „Христо Ботев“

402.

Любимец

Любимец

СОУ „Желязко Терпешев“

403.

Любимец

Малко градище

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

404.

Лясковец

Лясковец

СОУ „Максим Райкович“

405.

Мадан

Мадан

СОУ „Отец Паисий“

406.

Мадан

Шаренка

ОУ „Никола Вапцаров“

407.

Мадан

Букова поляна

ОУ „Христо Ботев“

408.

Мадан

Средногорци

ОУ „П. Р. Славейков“
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409.

Мадан

Върбина

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

410.

Маджарово

Маджарово

СОУ „Д. Маджаров“

411.

Макреш

Раковица

ОУ „Хр. Ботев“

412.

Малко Търново

Малко Търново

СОУ „Васил Левски“

413.

Марица

Маноле

ОУ „Васил Левски“

414.

Марица

Рогош

ОУ „Васил Левски“

415.

Марица

Бенковски

ОУ „Георги Бенковски“

416.

Марица

Войводиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

417.

Марица

Калековец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

418.

Марица

Граф Игнатиев

ОУ „Граф Игнатиев“

419.

Марица

Строево

ОУ „Христо Смирненски“

420.

Медковец

Медковец

СОУ „Отец Паисий“

421.

Медковец

Расово

ОУ „Христо Ботев“

422.

Мездра

Елисейна

ОУ „Хаджи Димитър“

423.

Мездра

Моравица

ОУ „В. Кънчов“

424.

Мездра

Мездра

СОУ „Иван Вазов“

425.

Мездра

Мездра

ОУ „Христо Ботев‘‘

426.

Мездра

Мездра

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

427.

Мездра

Зверино

СОУ „Св. Климент Охридски“

428.

Мизия

Мизия

ОУ „Цанко Церковски“

429.

Мизия

Крушовица

ОУ „Христо Ботев“

430.

Минерални бани

Караманци

СОУ „Христо Ботев“

431.

Минерални бани

Минерални бани

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“

432.

Момчилград

Звездел

ОУ „Никола Вапцаров“

433.

Момчилград

Нановица

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

434.

Момчилград

Равен

ОУ „Васил Левски“

435.

Момчилград

Груево

ОУ „Никола Вапцаров“

436.

Момчилград

Момчилград

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

437.

Момчилград

Момчилград

ОУ „Д-р Петър Берон“

438.

Монтана

Монтана

І ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

439.

Монтана

Монтана

ІІ СОУ „Н. Й. Вапцаров“

440.

Монтана

Монтана

V СОУ „Христо Ботев“

441.

Монтана

Монтана

VІ ОУ „Любен Каравелов“

442.

Монтана

Габровница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

443.

Монтана

Смоляновци

ОУ „Васил Левски“

444.

Монтана

Монтана

VІІІ СОУ „Отец Паисий“

445.

Мъглиж

Ягода

ОУ „Христо Ботев“

446.

Мъглиж

Ветрен

ОУ „Кирил и Методий“

447.

Нова Загора

Стоил войвода

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

448.

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Христо Ботев“

449.

Нова Загора

Кортен

ОУ „П. Славейков“

450.

Нова Загора

Нова Загора

СОУ „Иван Вазов“

451.

Нова Загора

Нова Загора

НУ „Л. Каравелов“

452.

Нова Загора

Нова Загора

НУ „Св. П. Хилендарски“

453.

Нова Загора

Люб. махала

ОУ „Ил. Макариополски“

454.

Нова Загора

Съдиево

ОУ „Хр. Ботев“
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455.

Невестино

Невестино

ОУ „Христо Ботев“

456.

Неделино

Неделино

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

457.

Неделино

Средец

СОУ „Васил Левски“

458.

Несебър

Обзор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

459.

Никола Козлево

Никола Козлево

СОУ „Цанко Б. Церковски“

460.

Никола Козлево

Пет могили

ОУ „Св. Климент Охридски“

461.

Никола Козлево

Църквица

ОУ „Христо Ботев“

462.

Николаево

Николаево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

463.

Никопол

Никопол

СОУ „Христо Ботев“

464.

Никопол

Новачене

ОУ „Патриарх Евтимий“

465.

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Васил Левски“

466.

Нови пазар

Нови пазар

СОУ „Хан Исперих“

467.

Нови пазар

Памукчи

ОУ „Христо Ботев“

468.

Нови пазар

Стоян Михайловски

ОУ „Св. Климент Охридски“

469.

Нови пазар

Мировци

ОУ „Васил Левски“

470.

Ново село

Ново село

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

471.

Омуртаг

Омуртаг

Прогимназия „Акад. Даки Йорданов“

472.

Омуртаг

Камбурово

ОУ „Христо Ботев“

473.

Омуртаг

Зелена морава

ОУ „Христо Ботев“

474.

Омуртаг

Врани кон

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

475.

Омуртаг

Плъстина

ОУ „Д-р П. Берон“

476.

Омуртаг

Обител

ОУ „Хр. Смирненски“

477.

Омуртаг

Омуртаг

І НУ „Хр. Смирненски“

478.

Опака

Крепча

ОУ „Васил Левски“

479.

Опан

Опан

ОУ „Христо Ботев“

480.

Оряхово

Оряхово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

481.

Оряхово

Оряхово

СОУ „Христо Ботев“

482.

Оряхово

Остров

ОУ „Христо Ботев“

483.

Павел баня

Павел баня

СОУ „Христо Ботев“

484.

Павел баня

Скобелево

ОУ „Ген. Скобелев“

485.

Павликени

Павликени

СОУ „Бачо Киро“

486.

Павликени

Павликени

ОУ „Св. Климент Охридски“

487.

Павликени

Бяла черква

ОУ „Бачо Киро“

488.

Павликени

Караисен

ОУ „Х. Димитър и Ст. Караджа“

489.

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Стефан Захариев“

490.

Пазарджик

Пазарджик

ОУ „Св. Климент Охридски“

491.

Пазарджик

Пазарджик

СОУ „Д-р Петър Берон“

492.

Пазарджик

Паталеница

ОУ „Константин Величков“

493.

Пазарджик

Црънча

ОУ „Васил Левски“

494.

Пазарджик

Гелеменово

ОУ „Отец Паисий“

495.

Пазарджик

Черногорово

Прогимназия „Асен Златаров“

496.

Пазарджик

Черногорово

НУ „Св. св. Кирил и Методий“

497.

Пазарджик

Росен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

498.

Панагюрище

Попинци

ОУ „Отец Паисий“

499.

Панагюрище

Панагюрище

ОУ „М. Дринов“

500.

Перник

Перник

VII ОУ „Г. С. Раковски“
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501.

Перник

Перник

XIII ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

502.

Перник

Батановци

ОУ „Христо Ботев“

503.

Перник

Ярджиловци

ОУ „Отец Паисий“

504.

Перник

Перник, кв. Църква

ХVІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

505.

Перник

Дивотино

506.

Петрич

Петрич

ІV ОУ „Христо Смирненски“

507.

Петрич

Петрич

І ОУ „Кочо Мавродиев“

508.

Петрич

Петрич

СОУ „Антон Попов“

509.

Петрич

Петрич

СОУ „Никола Вапцаров“

510.

Петрич

Кърналово

ОУ „Братя Миладинови“

511.

Петрич

Марикостиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

512.

Петрич

Първомай

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

513.

Петрич

Самуилово

ОУ „Антон Попов“

514.

Пирдоп

Пирдоп

НУ „Тодор Влайков“

515.

Пирдоп

Пирдоп

СОУ „Саво Савов“

516.

Полски Тръмбеш

Полски Тръмбеш

СОУ „Цанко Церковски“

517.

Поморие

Поморие

СОУ „Иван Вазов“

518.

Поморие

Каблешково

ОУ „Паисий Хилендарски“

519.

Поморие

Бата

ОУ „Христо Ботев“

520.

Поморие

Страцин

ОУ „Отец Паисий“

521.

Поморие

Дъбник

ОУ „Елин Пелин“

522.

Попово

Попово

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

523.

Попово

Попово

ОУ „Св. Климент Охридски“

524.

Попово

Водица

ОУ „Отец Паисий“

525.

Попово

Зараево

ОУ „Кирил и Методий“

526.

Попово

Ломци

ОУ „Христо Ботев“

527.

Попово

Садина

ОУ „Христо Ботев“

528.

Попово

Светлен

ОУ „Антон Страшимиров“

529.

Попово

Славяново

ОУ „Васил Левски“

530.

Пордим

Пордим

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

531.

Приморско

Приморско

СОУ „Никола Вапцаров“

532.

Провадия

Провадия

ОУ „Хр. Смирненски“

533.

Провадия

Провадия

ОУ „Иван Вазов“

534.

Провадия

Бозвелийско

ОУ „Васил Левски“

535.

Провадия

Блъсково

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

536.

Провадия

Градинарово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

537.

Провадия

Житница

ОУ „Хр. Ботев“

538.

Провадия

Провадия

СОУ „Д. Благоев“

539.

Първомай

Градина

ОУ „Христо Ботев“

540.

Първомай

Бяла река

ОУ „Любен Каравелов“

541.

Първомай

Езерово

ОУ „Христо Ботев“

542.

Първомай

Дълбок извор

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

543.

Първомай

Искра

ОУ „Отец Паисий“

544.

Раднево

Раднево

I ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

545.

Раднево

Сърнево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

546.

Раднево

Коларово

ОУ „Поп Минчо“

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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547.

Раднево

Трояново

ОУ „Й. Йовков“

548.

Раднево

Раднево

СОУ „Гео Милев“

549.

Раднево

Раднево

ІІ ОУ „Св. П. Хилендарски“

550.

Радомир

Извор

ОУ „Иван Вазов“

551.

Радомир

Дрен

СОУ „Христо Ботев“

552.

Радомир

Гълъбник

ОУ „Христо Ботев“

553.

Радомир

Радомир

ОУ „Христо Смирненски“

554.

Радомир

Радомир

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

555.

Разград

Разград

СОУ „Христо Ботев“

556.

Разград

Разград

ОУ „Отец Паисий“

557.

Разград

Разград

ОУ „Ив. Тургенев“

558.

Разград

Разград

ОУ „Васил Левски“

559.

Разград

Разград

ОУ „Н. Икономов“

560.

Разград

Киченица

ОУ „Кирил и Методий“

561.

Разград

Осенец

ОУ „Д-р Петър Берон“

562.

Разград

Разград

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

563.

Разлог

Г. Драглище

ОУ „Н. Рилски“

564.

Разлог

Елешница

ОУ „Братя Миладинови“

565.

Разлог

Разлог

СОУ „Братя Каназиреви“

566.

Разлог

Разлог

ОУ „Н. Парапунов“

567.

Раковски

Стряма

ОУ „Отец Паисий“

568.

Рила

Рила

СОУ „Аверкий Попстоянов“

569.

Родопи

Кадиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

570.

Родопи

Първенец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

571.

Роман

Роман

НУ „П. Р. Славейков“

572.

Роман

Роман

СОУ „Васил Левски“

573.

Роман

Кунино

ОУ „Васил Левски“

574.

Рудозем

Рудозем

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

575.

Рудозем

Елховец

ОУ „Христо Ботев“

576.

Руен

Руен

СОУ „Елин Пелин“

577.

Руен

Люляково

СОУ „Отец Паисий“

578.

Руен

Вресово

ОУ „Д-р Петър Берон“

579.

Руен

Речица

ОУ „А. С. Макаренко“

580.

Руен

Дъскотна

ОУ „Климент Охридски“

581.

Руен

Добра поляна

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

582.

Руен

Сини рид

ОУ „Реджеб Кюпчу“

583.

Руен

Трънак

ОУ „Димитър Полянов“

584.

Руен

Планиница

ОУ „Никола Вапцаров“

585.

Руен

Топчийско

ОУ „Реджеб Кюпчу“

586.

Ружинци

Ружинци

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

587.

Ружинци

Дреновец

СОУ „Никола Вапцаров“

588.

Русе

Русе

ОУ „Иван Вазов“

589.

Русе

Русе

ОУ „Никола Обретенов“

590.

Русе

Русе

ОУ„Ангел Кънчев“

591.

Русе

Русе, кв. Долапите

ОУ „Христо Смирненски“

592.

Русе

Семерджиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“
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593.

Русе

Ново село

ОУ „Г. С. Раковски“

594.

Русе

Николово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

595.

Русе

Мартен

ОУ „Отец Паисий“

596.

Садово

Караджово

ОУ „В. Левски“

597.

Садово

Богданица

Основно училище

598.

Садово

Поповица

ОУ „Хр. Ботев“

599.

Самуил

Владимировци

ОУ „Хр. Ботев“

600.

Самуил

Хърсово

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

601.

Самуил

Самуил

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

602.

Сандански

Склаве

ОУ „Братя Миладинови“

603.

Сандански

Дамяница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

604.

Сандански

Катунци

ОУ „Хр. Ботев“

605.

Сандански

Сандански

ІV ОУ „Св. Козма и Дамян“

606.

Сандански

Сандански

ІІ ОУ „Христо Смирненски“

607.

Сандански

Сандански

ІІІ ОУ „Христо Ботев“

608.

Сандански

Сандански

Гимназия „Яне Сандански“

609.

Сапарева баня

Сапарева баня

ОУ „Христо Ботев“

610.

Сатовча

Сатовча

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

611.

Сатовча

Кочан

СОУ „Христо Смирненски“

612.

Свиленград

Левка

ОУ „Христо Ботев“

613.

Свиленград

Свиленград

ОУ „Ив. Вазов“

614.

Свиленград

Свиленград

ОУ „Л. Каравелов“

615.

Свиленград

Свиленград

СОУ „Д-р П. Берон“

616.

Свищов

Свищов

СОУ „Д. Благоев“

617.

Свищов

Свищов

СОУ „Н. Катранов“

618.

Свищов

Алеково

ОУ „Христо Ботев“

619.

Свищов

Ореш

ОУ „Христо Ботев“

620.

Свищов

Овча могила

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

621.

Свищов

Морава

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

622.

Своге

Реброво

ОУ „Д-р Петър Берон“

623.

Своге

Церово

ОУ „Васил Левски“

624.

Своге

Гара Лакатник

ОУ „Христо Ботев“

625.

Своге

Своге

СОУ „Иван Вазов“

626.

Своге

Владо Тричков

ОУ „Елин Пелин“

627.

Севлиево

Севлиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

628.

Севлиево

Севлиево

ОУ „Христо Ботев“

629.

Севлиево

Севлиево

ОУ „Ст. Пешев“

630.

Севлиево

Севлиево

ОУ „Васил Левски“

631.

Севлиево

Добромирка

ОУ „Христо Ботев“

632.

Севлиево

Градница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

633.

Севлиево

Крамолин

ОУ „Св. Солунски братя“

634.

Севлиево

П. Славейков

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

635.

Севлиево

Шумата

ОУ „Васил Левски“

636.

Севлиево

Душево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

637.

Септември

Карабунар

ОУ „Хр. Ботев“

638.

Септември

Септември

СОУ „Хр. Смирненски“
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639.

Септември

Септември

СОУ „Хр. Ботев“

640.

Силистра

Калипетрово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

641.

Силистра

Айдемир

ОУ „Христо Ботев“

642.

Силистра

Иширково

ОУ „Св. Климент Охридски“

643.

Симеоновград

Симеоновград

НУ „Отец Паисий“

644.

Симеоновград

Симеоновград

ОУ „Иван Вазов“

645.

Симеоновград

Симеоновград

СОУ „Св. Климент Охридски“

646.

Симитли

Симитли

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

647.

Симитли

Крупник

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

648.

Ситово

Ситово

ОУ „Г. С. Раковски“

649.

Ситово

Добротица

ОУ „Отец Паисий“

650.

Сливен

Блатец

ОУ „Климент Охридски“

651.

Сливен

Самуилово

ОУ „Хр. Ботев“

652.

Сливен

Стара река

ОУ „В. Левски“

653.

Сливен

Гавраилово

ОУ „Н. Геров“

654.

Сливен

Бяла

ОУ „Х. Димитър“

655.

Сливен

Кермен

ОУ „Хр. Смирненски“

656.

Сливен

Злати войвода

ОУ „Братя Миладинови“

657.

Сливен

Тополчане

ОУ „Св. П. Хилендарски“

658.

Сливен

Сливен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

659.

Сливница

Сливница

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

660.

Сливо поле

Сливо поле

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“

661.

Сливо поле

Ряхово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

662.

Сливо поле

Голямо Враново

ОУ „Иван Вазов“

663.

Смолян

Момчиловци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

664.

Смолян

Търън

ОУ „Стою Шишков“

665.

Смядово

Смядово

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

666.

Смядово

Янково

ОУ „Христо Ботев“

667.

Созопол

Созопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

668.

Созопол

Зидарово

ОУ „Христо Ботев“

669.

Сопот

Сопот

СОУ „Иван Вазов“

670.

София-град

Панчарево

83 ОУ „Елин Пелин“

671.

Средец

Средец

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

672.

Средец

Факия

ОУ „Никола Вапцаров“

673.

Средец

Загорци

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

674.

Стара Загора

Загоре

ОУ „Хр. Ботев“

675.

Стара Загора

Г. Ботево

ОУ „Хр. Ботев“

676.

Стара Загора

Братя Кунчеви

ОУ „Хр. Ботев“

677.

Стара Загора

Хрищени

ОУ „Хр. Ботев“

678.

Стара Загора

Преславен

ОУ „Б. Русев“

679.

Стара Загора

Калояновец

ОУ „Отец Паисий“

680.

Стара Загора

Стара Загора

НУ „Д. Благоев“

681.

Стара Загора

Стара Загора

І ОУ „Г. Бакалов“

682.

Стара Загора

Стара Загора

ІV ОУ „К. Христов“

683.

Стара Загора

Стара Загора

V ОУ „М. Станев“

684.

Стара Загора

Стара Загора

VІ ОУ „Св. Никола“
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685.

Стара Загора

Стара Загора

Х ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

686.

Стара Загора

Стара Загора

ХІ ОУ „Н. Лилиев“

687.

Стара Загора

Стара Загора

ХІІІ ОУ „П. Хилендарски“

688.

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Железник“

689.

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „В. Левски“

690.

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „Иван Вазов“

691.

Стара Загора

Стара Загора

СОУ „М. Горки“

692.

Стара Загора

Дълбоки

ОУ „Иван Мирчев“

693.

Стара Загора

Хан Аспарухово

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

694.

Стамболово

Стамболово

СОУ „Св. Климент Охридски“

695.

Стамболово

Долно Ботево

ОУ „Христо Ботев“

696.

Стамболово

Силен

ОУ „Христо Ботев“

697.

Стамболово

Жълти бряг

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

698.

Стражица

Стражица

СОУ „Ангел Каралийчев“

699.

Стражица

Камен

ОУ „Св. Климент Охридски“

700.

Стралджа

Войника

ОУ „Христо Ботев“

701.

Стралджа

Зимница

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

702.

Стралджа

Стралджа

СОУ „Пейо Яворов“

703.

Струмяни

Микрево

СОУ „Св. П. Хилендарски“

704.

Суворово

Суворово

СОУ „Н. Й. Вапцаров“

705.

Сунгурларе

Сунгурларе

СОУ „Христо Ботев“

706.

Сунгурларе

Прилеп

ОУ „Васил Левски“

707.

Сунгурларе

Манолич

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

708.

Сунгурларе

Лозарево

ОУ „Христо Ботев“

709.

Сухиндол

Сухиндол

СОУ „Св. Климент Охридски“

710.

Съединение

Съединение

СОУ „Христо Ботев“

711.

Съединение

Съединение

НУ „Любен Каравелов“

712.

Твърдица

Твърдица

СОУ „Н. Рилски“

713.

Твърдица

Бяла паланка

ОУ „Н. Вапцаров“

714.

Твърдица

Шивачево

СОУ „Г. Каравелов“

715.

Тервел

Тервел

СОУ „Й. Йовков“

716.

Тервел

Нова Камена

ОУ „Отец Паисий“

717.

Тервел

Коларци

ОУ „Д-р Петър Берон“

718.

Тетевен

Черни Вит

ОУ „Г. Бенковски“

719.

Тетевен

Тетевен

НУ „Хаджи Генчо“

720.

Тетевен

Тетевен

СОУ „Г. Бенковски“

721.

Тополовград

Тополовград

СОУ „Д-р Петър Берон“

722.

Тополовград

Орешник

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

723.

Тополовград

Синапово

ОУ „Христо Ботев“

724.

Тополовград

Хлябово

ОУ „Христо Ботев“

725.

Трекляно

Трекляно

ОУ „Св. Климент Охридски“

726.

Троян

Троян

СОУ „Св. Климент Охридски“

727.

Троян

Троян

ОУ „Ив. Хаджийски“

728.

Троян

Борима

ОУ „В. Левски“

729.

Троян

Дебнево

ОУ „Л. Каравелов“

730.

Троян

Орешак

ОУ „В. Левски“
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731.

Троян

Черни Осъм

СОУ „В. Левски“

732.

Троян

Врабево

ООУ „Христо Ботев“

733.

Трън

Трън

СОУ „Гео Милев“

734.

Тунджа

Ботево

ОУ „Христо Ботев“

735.

Тунджа

Бояджик

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

736.

Тунджа

Веселиново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

737.

Тунджа

Кукорево

ОУ „Христо Ботев“

738.

Тунджа

Роза

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

739.

Тунджа

Тенево

ОУ „Васил Левски“

740.

Тунджа

Дражево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

741.

Тунджа

Скалица

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

742.

Тутракан

Тутракан

СОУ „Йордан Йовков“

743.

Тутракан

Тутракан

СОУ „Христо Ботев“

744.

Търговище

Търговище

ІІІ ОУ „П. Р. Славейков“

745.

Търговище

Търговище

ІV ОУ „Иван Вазов“

746.

Търговище

Лиляк

ОУ „Христо Ботев“

747.

Търговище

Дралфа

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

748.

Търговище

Макариополско

ОУ „Христо Ботев“

749.

Търговище

Драгановец

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

750.

Търговище

Буйново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

751.

Търговище

Надарево

ОУ „Паисий Хилендарски“

752.

Търговище

Търговище

ІІ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

753.

Угърчин

Лесидрен

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“

754.

Угърчин

Угърчин

СОУ „Св. св. Кирил и Методий“

755.

Хаджидимово

Хаджидимово

СОУ „Н. Вапцаров“

756.

Хаджидимово

Беслен

ОУ „Гоце Делчев“

757.

Хайредин

Хайредин

СОУ „Васил Воденичарски“

758.

Хайредин

Рогозен

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

759.

Харманли

Славяново

ОУ „Иван Вазов“

760.

Харманли

Иваново

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

761.

Харманли

Българин

ОУ „Христо Ботев“

762.

Харманли

Харманли

ОУ „Иван Вазов“

763.

Хасково

Конуш

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

764.

Хасково

Войводово

ОУ „Христо Ботев“

765.

Хасково

Долно Големанци

ОУ „Христо Ботев“

766.

Хасково

Узунджово

ОУ „Любен Каравелов“

767.

Хасково

Книжовник

ОУ „Васил Левски“

768.

Хасково

Динево

ОУ „Христо Ботев“

769.

Хасково

Малево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

770.

Хасково

Хасково

ОУ „Хр. Смирненски“

771.

Хасково

Хасково

СОУ „Васил Левски“

772.

Хисар

Хисар

ОУ „Климент Охридски“

773.

Хисар

Хисар

ОУ „Васил Левски“

774.

Хисар

Хисар

СОУ „Христо Смирненски“

775.

Хисар

Красново

ОУ „Христо Ботев“

776.

Хисар

Паничери

ОУ „Христо Ботев“
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777.

Хитрино

Хитрино

СОУ „Д-р Петър Берон“

778.

Хитрино

Живково

ОУ „Панайот Волов“

779.

Хитрино

Развигорово

ОУ „Т. Влайков“

780.

Хитрино

Трем

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

781.

Царево

Царево

СОУ „Никола Вапцаров“

782.

Царево

Ахтопол

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

783.

Ценово

Новград

ОУ „Алеко Константинов“

784.

Ценово

Ценово

ОУ „Христо Ботев“

785.

Челопеч

Челопеч

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

786.

Чепеларе

Чепеларе

СОУ „Васил Дечев“

787.

Чепеларе

Павелско

ОУ „Цар Симеон І“

788.

Червен бряг

Червен бряг

СОУ „Д-р Петър Берон“

789.

Червен бряг

Червен бряг

ОУ „Христо Смирненски“

790.

Червен бряг

Койнаре

СОУ „Христо Смирненски“

791.

Червен бряг

Чомаковци

ОУ „Христо Ботев“

792.

Червен бряг

Радомирци

ОУ „Отец Паисий“

793.

Черноочене

Черноочене

СОУ „Христо Смирненски“

794.

Черноочене

Бели вир

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

795.

Черноочене

Житница

ОУ „Йордан Йовков“

796.

Черноочене

Габрово

ОУ „Христо Ботев“

797.

Черноочене

Паничково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

798.

Черноочене

Лясково

ОУ „Никола Й. Вапцаров“

799.

Черноочене

Комунига

ОУ „Васил Левски“

800.

Чипровци

Чипровци

ОУ „Петър Парчевич“

801.

Чирпан

Чирпан

СОУ „П. К. Яворов“

802.

Чирпан

Зетьово

ОУ „Отец Паисий“

803.

Чирпан

Чирпан

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

804.

Чирпан

Свобода

ОУ „Кирил и Методий“

805.

Чупрене

Чупрене

ОУ „Акад. Михаил Димитров“

806.

Шабла

Шабла

СОУ „Асен Златаров“

807.

Шабла

Дуранкулак

ОУ „Св. Климент Охридски“

808.

Шумен

Градище

ОУ „Васил Левски“

809.

Шумен

Дибич

ОУ „Н. Й. Вапцаров“

810.

Шумен

Шумен

ІХ ОУ „Панайот Волов“

811.

Шумен

Мадара

ОУ „Панайот Волов“

812.

Шумен

Друмево

ОУ „Христо Ботев“

813.

Шумен

Царев брод

ОУ „Св. св. Кирил и Методий“

814.

Ябланица

Ябланица

СОУ „Васил Левски“

815.

Якимово

Якимово

ОУ „Д-р Петър Берон“

816.

Якоруда

Конарско

ОУ „Братя Миладинови“

817.

Якоруда

Смолево

ОУ „Гоце Делчев“

12114
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Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 254
ОТ 26 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Правилника за прилагане на Закона
за народната просвета (обн., ДВ, бр. 68 от
1999 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2000 г., бр. 53
от 2001 г., бр. 7 и 68 от 2002 г., бр. 19 и 33 от
2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 65 и 99 от 2003 г., бр. 15 от 2004 г. и бр. 7
и 51 от 2009 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 123 се създава ал. 4:
„(4) Държавата създава условия за кариерно развитие на учителите и възпитателите.“
2. Създава се чл. 123а:
„Чл. 123а. Кариерното развитие е процес
на усъвършенстване на компетентности при
последователно заемане на учителски или
възпитателски длъжности с цел повишаване
качеството и ефективността на образователно-възпитателния процес.“
3. Член 124 се изменя така:
„Чл. 124. (1) Учителските длъжности са:
1. „младши учител“;
2. „учител“;
3. „старши учител“;
4. „главен учител“;
5. „учител-методик“.
(2) Възпитателските длъжности са:
1. „младши възпитател“;
2. „възпитател“;
3. „старши възпитател“;
4. „главен възпитател“;
5. „възпитател-методик“.
(3) Работните места за длъжностите по
ал. 1 и 2 в държавните и общинските детски
градини, училища и обслужващи звена по
чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната
просвета се разкриват при условия и по ред,
определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.
(4) Възнагражденията за длъжностите по
ал. 1 и 2 се формират при условия и по ред,
определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувана
с министъра на финансите.
(5) Директорът на училището, детската
градина или обслужващото звено в рамките
на делегирания бюджет, съответно на утвърдените му разходи, и/или за сметка на
целево предоставени средства диференцира
възнагражденията на учителите в зависимост
от длъжностите по ал. 1, при условие че не
са налице ограничения за увеличаване на
разходите за работни заплати в бюджетните
организации.“
4. Създава се чл. 124а:
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„Чл. 124а. (1) За заемане на длъжностите
по чл. 124, ал. 1 и 2 е необходимо завършено
висше образование и придобита професионална квалификация „учител“, а за длъжностите
„старши учител“, „главен учител“ и „учител-методик“, съответно „старши възпитател“, „главен възпитател“ и „възпитател-методик” – и
придобит професионален опит.
(2) Длъжностите по чл. 124, ал. 1, т. 1,
2 и 3 и ал. 2, т. 1, 2 и 3 се заемат от лица
със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“, а длъжностите по
чл. 124, ал. 1, т. 4 и 5 и ал. 2, т. 4 и 5 – от
л и ца с ъ с за вършено висше обра зова н ие
на образователно-квалификационна степен
„магистър“.
(3) Учителските и възпитателските длъжности по учебни предмети или модули от
професионалната подготовка, както и по
учебни предмети или модули по изкуствата в
училищата по изкуствата и в профилираните
паралелки по изкуства могат да се заемат и от
лица с диплома за завършена степен на висшето образование по съответната специалност.
(4) Изиск вани ята за завършено висше
образование и придобита професионална
квалификация за заемане на учителските
и възпитателските длъжности се определят
в държавното образователно изискване за
учителска правоспособност и квалификация.
(5) Условията и редът за заемането на други
длъжности в системата на народната просвета,
свързани с възпитателната, с образователновъзпитателната, с диагностичната, с корекционната и рехабилитационната дейност с деца
и ученици, се определят съгласно държавните
образователни изисквания за предучилищното
възпитание и подготовка, за придобиването
на квалификация по професии, за обучението на деца с хронични заболявания и/или
специфични образователни потребности и за
извънкласната и извънучилищната дейност.
(6) Лицата, които не са придобили учителски
стаж и постъпват за първи път на учителска
или възпитателска длъжност, се назначават
на длъжност „младши учител“, съответно
„младши възпитател“.
(7) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжностите „старши
учител“, „главен учител“ и „учител-методик“,
съответно „старши възпитател“, „главен възпитател“ и „възпитател-методик“, е 10 години
учителски стаж.“
5. В чл. 125, ал. 1 думите „чл. 124, ал. 1, 4
и 6“ се заменят с „чл. 124, ал. 1 и 2“.
6. Създава се чл. 125а:
„Чл. 125а. (1) Учителските и възпитателските длъжности се заемат по трудово правоотношение с директора на детската градина,
училището или обслужващото звено.
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(2) Длъжностите „главен учител“ и „главен
възпитател“ се заемат въз основа на конкурс,
проведен при условията и по реда на Кодекса
на труда от директора на училището, детската
градина или обслужващото звено.
(3) В състава на конкурсната комисия по
ал. 2 задължително се включват представители на училищното настоятелство или ако
такова не е учредено – родители на ученици
от училището или обслужващото звено, учители от училището или обслужващото звено,
както и съответните специалисти според вида
на училището и вида на подготовката.“
7. Създават се чл. 129в – 129з:
„Чл. 129в. (1) Лицата, заемащи длъжностите
„младши учител“, „учител“, „старши учител“
и „главен учител“, изпълняват следните задължения:
1. планират, организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния
предмет или модул, по който преподават;
2. формират знания, умения и нагласи у
децата и учениците;
3. диагностицират, насърчават и оценяват
постиженията на децата и учениците, на които преподават;
4. анализират резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на
учениците, на които преподават.
(2) Лицата, заемащи длъжността „младши
учител“, при изпълнение на задълженията си
се подпомагат от „старши учител“ и под негово
ръководство усъвършенстват практическите
си компетентности и се адаптират към образователно-възпитателния процес, съответно
към процеса за предучилищно възпитание и
подготовка на децата в групата.
(3) На лице, заемащо длъжността „младши
учител“ в училище, по изключение може да
се възлагат задължения като класен ръководител, както и задължения, свързани с организацията и с провеждането на извънкласни
форми и дейности, когато организацията в
училище не позволява класното ръководство
и извънкласната дейност да се осъществяват
само от лица, заемащи длъжностите „учител“,
„старши учител“ и „главен учител“.
(4) На лице, заемащо длъжността „младши
учител“, по изключение може да се възлага
работа с деца от задължителната подготвителна група или от подготвителния клас,
когато организацията в детската градина
или училището не позволява тази дейност
да се осъществява само от лица, заемащи
длъжностите „учител“, „старши учител“ и
„главен учител“.
Чл. 129г. (1) Лицата, заемащи длъжността
„старши учител“, изпълняват и следните специфични задължения:
1. старши учителят в училище:
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а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по съответния
учебен предмет или модул в училището или по
съответното направление в детската градина;
б) участва в дейности, свързани с подготовката, организирането и провеждането на
оценяването на входното и изходното равнище и/или външно оценяване на знанията и
уменията на учениците от съответния клас;
в) подпомага дейностите по разработване
на тестове, задачи, задания, материали и критерии за оценяване на знанията и уменията
на учениците по съответния учебен предмет
или модул;
г) ана лизира и обобщава резултатите,
получени от оценяването на входните и изходните равнища и/или от външно оценяване
по съответния учебен предмет или модул на
равнище клас;
д) използва и показва ефективни методи
при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;
е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител“;
ж) участва в дейности по разработване на
проекти по програми и/или в дейности по
реализирането им;
з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида
на училището;
2. старши учителят в детската градина:
а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност по образователно
направление в детската градина;
б) планира, организира и провежда методическа дейност на помощник-възпитателите
в детската градина;
в) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител“;
г) диагностицира и анализира входното
и изходното равнище на децата в детската
градина;
д) използва и показва ефективни методи
при организацията и провеждането на възпитателно-образователния процес;
е) участва в дейности по разработване на
проекти и/или в дейности по реализирането
им;
ж) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на детската градина;
3. старши учителят в обслужващо звено
по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната
просвета:
а) участва в провеждането на квалификационно-методическа дейност на лицата, заемащи
длъжностите „младши учител“ и „учител“;
б) планира, организира и провежда методическа дейност по образователно направление
в обслужващото звено;
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в) подпомага дейностите по разработване
на тестове, задачи, задания, материали и
критерии за оценяване знанията и уменията
на децата и учениците;
г) анализира и обобщава резултатите, получени на входното и изходното равнище на
децата и учениците;
д) използва и показва ефективни методи
при организацията и провеждането на образователно-възпитателния процес;
е) подпомага и ръководи дейността на лицата, заемащи длъжността „младши учител“;
ж) участва в дейности по разработване на
проекти и/или в дейности по реализирането
им;
з) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и на
обслужващото звено.
(2) Лицата, заемащи длъжността „старши
учител“, могат да предлагат преминаване
от длъжност „младши учител“ на длъжност
„учител“ на лицата, които подпомагат за
усъвършенстване на практическите им компетентности и адаптацията им към образователно-възпитателния процес, съответно
към процеса за предучилищно възпитание и
подготовка на децата в групата.
Чл. 129д. (1) Лицата, заемащи длъжността
„главен учител“, изпълняват и следните специфични задължения:
1. главният учител в училище:
а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в училището – за
етап и/или степен;
б) участва в дейностите, свързани с организиране и провеждане на външно оценяване
в училището;
в) обобщава анализите на резултатите от
входни и изходни равнища и/или от външни
оценявания за училището;
г) консултира лицата, заемащи длъжността „учител“ и длъжността „старши учител“
в училището, при диагностика и оценка на
резултатите на учениците;
д) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното
им развитие;
е) организира и координира обмяната на
добри практики в училището, ориентирани
към повишаване качеството на обучение и
прилагането на интерактивни методи за работа с децата и учениците;
ж) организира и провежда училищните
кръгове и съдейства за организирането и
провеждането на общински, областни и национални кръгове на олимпиади и състезания
в училището;
з) координира дейностите по разработване
и реализиране на проекти, в които участва
училището;
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и) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и вида
на училището;
2. главният учител в детската градина:
а) планира и координира квалификационно-методическата дейност в детската градина;
б) обобщава анализите от диагностиката
и резултатите от входни и изходни равнища
за детската градина;
в) консултира лицата, заемащи длъжността
„учител“ и длъжността „старши учител“ в
детската градина, при диагностика на децата
в детската градина;
г) консултира и подпомага лицата, заемащи учителски длъжности, с цел кариерното
им развитие;
д) използва и показва ситуации от възпитателно-образователния процес и организира
и координира обмяната на добри практики в
детската градина, ориентирани към повишаване качеството на обучение и прилагането
на интерактивни методи за работа с децата;
е) координира дейностите по разработване
и реализиране на проекти, в които участва
детската градина;
ж) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на детската градина;
3. главният учител в обслужващо звено
по чл. 33а, ал. 1, т. 2 от Закона за народната
просвета:
а) планира и координира квалификационно-методическата дейност на равнище
обслужващо звено;
б) използва и показва ситуации от възпитателно-образователния процес на ниво
обслужващо звено и координира обмяната
на добри практики в обслужващото звено;
в) организира посещения, наблюдение и
обсъждане на заниманията в часовете му,
като показва ефективни подходи и методи
на работа;
г) съдейства за утвърждаването и популяризирането на добри педагогически практики,
ориентирани към повишаване качеството на
обучение и прилагането на интерактивни
методи за работа с децата и учениците в обслужващото звено;
д) координира дейностите по разработване
на проекти и/или дейностите по реализирането им;
е) изпълнява и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и на
обслужващото звено.
(2) На лицата, заемащи длъжността „главен учител“ в училище, може да се възлагат
задължения, свързани с организацията и провеждането на извънкласни форми и дейности,
часове по свободноизбираема подготовка, както и задължения като класен ръководител по
изключение, когато организацията в училище
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не позволява тези дейности да се извършват
само от лица, заемащи длъжностите „учител“
и „старши учител“.
Чл. 129е. (1) Лицата, заемащи длъжностите
„младши възпитател“, „възпитател“, „старши
възпитател“ и „главен възпитател“, изпълняват
следните задължения:
1. планират, организират и провеж дат
възпитателно-образователния процес извън
задължителните учебни часове;
2. подпомагат процеса на самоподготовка
на децата и учениците;
3. избират и прилагат подходящи методи,
средства и материали при реализиране на
възпитателната дейност;
4. формират социални умения у децата и
учениците;
5. диагностицират и насърчават постиженията на децата и учениците;
6. участват в разработването на индивидуалните образователни програми;
7. водят необходимата документация;
8. отговарят за опазване здравето и живота
на децата и учениците;
9. осъществяват връзка и взаимодействие с
родителите, настойниците или попечителите;
10. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището или обслужващото звено.
(2) Лицата, заемащи длъжността „младши
възпитател“, работят в тясна връзка с учителите, класните ръководители, педагогическия
съветник, психолога, ресурсните учители и
други специалисти от ресурсния център.
(3) Лицата, заемащи длъжността „младши
възпитател“, при изпълнение на задълженията
си се подпомагат от „старши възпитател“ и
под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности и се адаптират
към възпитателно-образователния процес.
Чл. 129ж. (1) Лицата, заемащи длъжността
„старши възпитател“, изпълняват и следните
специфични задължения:
1. планират, организират и провеж дат
к ва лификационно-методическа дейност в
у чи лище, свързана с възпи тателно-образователния процес извън задължителните
учебни часове;
2. участват в процеса на създаване на
среда за развитие на дейности по интереси
през свободното време на децата и учениците;
3. консултират младшите възпитатели;
4. участват в дейности по разработване
на проекти по програми и/или дейности по
реализирането им;
5. използват и показват ефективни методи при организацията и провеждането на
възпитателно-образователния процес и/или
корекционната дейност;
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6. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището или обслужващото звено.
(2) Лицата, заемащи длъжността „старши
възпитател“, могат да предлагат преминаване
от длъжност „младши възпитател“ на длъжност „възпитател“ на лицата, които подпомагат за усъвършенстване на практическите
им компетентности и адаптацията им към
образователно-възпитателния процес.
Чл. 129з. Лицата, заемащи длъжността
„главен възпитател“, изпълняват и следните
специфични задължения:
1. планират, организират и провеж дат
к валификационно-методическата дейност,
свързана с проблемите на превенция на агресията, насилието и зависимостите;
2. консултират възпитателите при диагнос
тициране и насърчаване постиженията на
децата и учениците;
3. координират обмяната на добри практики
между възпитателите;
4. изпълняват и други задължения, произтичащи от спецификата на длъжността и
вида на училището или обслужващото звено.“
8. В § 3а от допълнителните разпоредби
се създава т. 7:
„7. „учителски стаж“ е трудовият стаж,
придобит при условията и на длъжностите по чл. 19, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с
Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36
от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от
2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; изм. с Решение
№ 7581 на Върховния административен съд
от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г., и с Решение
№ 11701 на Върховния административен съд
от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г. и бр. 1 и 16 от 2009 г.).“
§ 2. В чл. 19, ал. 1 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, приета с Постановление
№ 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ,
бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от
2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр.,
бр. 21 от 2002 г., доп., бр. 74 от 2002 г.; изм. с Решение № 7581 на Върховния административен
съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г., и с Решение
№ 11701 на Върховния административен съд
от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г. и бр. 1 и 16 от 2009 г.), думите „длъжността учител или възпитател“
се заменят с „учителска или възпитателска
длъжност“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Лицата, които заемат длъжността
„учител“, съответно „възпитател“, и отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
към влизането в сила на постановлението, се
преназначават на длъжност „старши учител“,
съответно „старши възпитател“, ако отговарят
на изискванията за заемането є и подадат
заявление, че желаят да бъдат преназначени
на длъжността. Към заявлението се прилагат
документи, удостоверяващи необходимите за
заемане на длъжността образование, професионална квалификация и професионален опит.
(2) Лицата, които заемат длъжността „учител“, съответно „възпитател“, и отговарят на
изискванията за заемането є към влизането
в сила на постановлението, но не отговарят
на изискванията за заемане на длъжността
„старши учител“, съответно „старши възпитател“, както и лицата по ал. 1, които
не са подали заявление, че желаят да бъдат
преназначени на длъжност „старши учител“,
съответно „старши възпитател“, след влизането в сила на постановлението, изпълняват длъжността „учител“ по чл. 124, ал. 1,
т. 2, съответно длъжността „възпитател“ по
чл. 124, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета.
(3) Лицата, които към влизането в сила на
постановлението заемат длъжността „учител“
или „възпитател“, но не отговарят на изискванията за заемане на длъжността преди влизането му в сила, изпълняват длъжността по
чл. 124, ал. 1, т. 2, съответно длъжността по
чл. 124, ал. 2, т. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за народната просвета, до явяване
на лице, което отговаря на изискванията за
заемане на длъжността.
§ 4. (1) Директорът на детската градина,
училището или обслужващото звено определя
срок за подаване на заявленията по § 3, ал. 1
и запознава педагогическия колектив с процедурата за заемане на длъжностите „старши
учител“, съответно „старши възпитател“.
(2) Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено определя
комисия, която разглежда заявленията по
§ 3, ал. 1 и изготвя списък на лицата, които отговарят на изискванията за заемане
на длъжностите „старши учител“ и „старши
възпитател“.
(3) Въз основа на списъка по ал. 2 и заявленията по § 3, ал. 1 директорът на детската
градина, училището или обслужващото звено
изготвя промяна в длъжностното разписание
на персонала и поименното разписание на
длъжностите и работните заплати.
(4) Лицата по § 3 се преназначават на съответната длъжност при условията и по реда
на Кодекса на труда.
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§ 5. Трудовият стаж, придобит при усл о в и я т а и н а д л ъ ж н о с т и т е п о ч л . 19,
а л. 1, 2 и 3 о т Наредбата за пенси ит е и о с и г у р и т е л н и я с т а ж (о б н . , Д В ,
бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от
2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр.,
бр. 21 от 2002 г.; доп., бр. 74 от 2002 г.; изм. с Решение № 7581 на Върховния административен
съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г., и с Решение
№ 11701 на Върховния административен съд
от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г.,
бр. 17 от 2008 г. и бр. 1 и 16 от 2009 г.), до
влизането в сила на постановлението се приз
нава за учителски стаж.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбите на § 1, т. 3 относно
чл. 124, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 5, които влизат
в сила от учебната 2010/2011 г.
§ 7. В срок до 6 месеца от влизането в
сила на постановлението министърът на образованието, младежта и науката да внесе за
разглеждане в Министерския съвет Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за народната просвета,
с който да бъдат уредени условията и редът
за заемане на длъжностите „учител-методик“
и „възпитател-методик“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12155

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 255
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държавен фонд „Земеделие“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Държавен фонд „Земеделие“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Устройственият правилник на Държавен фонд „Земеделие“,
приет с Постановление № 248 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 3, 62 и 84 от 2007 г. и бр. 29,
48 и 61 от 2008 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Държавен фонд „Земеделие“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат структурата
и организацията на работа на Държавен фонд
„Земеделие“, наричан по-нататък „фонда“, както и функциите на неговите организационни
структури.
Чл. 2. (1) Фондът е юридическо лице със
седалище София. Фондът е държавно учреждение, което работи по извънбюджетна сметка.
(2) Фондът:
1. изпълнява функциите на Разплащателна
агенция от датата на издаване на акта за акредитация;
2. прилага държавните помощи в областта на
земеделието със средства от държавния бюджет;
3. изпълнява функциите на Агенция САПАРД.
Чл. 3. Дейността на фонда се осъществява
въз основа на принципите на законност, прозрачно и ефективно управление, достъпност,
отговорност и координация.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 4. Органи на управление на фонда са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
Раздел II
Управителен съвет
Чл. 5. (1) Управителният съвет на фонда се
състои от 11 членове.
(2) Министърът на земеделието и храните е
член по право и председател на управителния
съвет.
(3) Изпълнителният директор на фонда е
член по право на управителния съвет.
(4) Четирима от членовете на управителния
съвет се определят от министъра на земеделието и храните. Министърът на финансите,
министърът на икономиката, енергетиката и
туризма, министърът на околната среда и водите,
министърът на труда и социалната политика
и министърът на регионалното развитие и
благоустройството определят по един заместник-министър за член на управителния съвет.
(5) Членовете на управителния съвет имат
равни права и задължения и носят отговорност
за управлението на фонда.
Чл. 6. (1) Управителният съвет определя
основните насоки и осъществява общо ръководство и контрол на дейността на фонда съгласно
приложимото национално законодателство и
правото на Европейския съюз (ЕС).
(2) Управителният съвет:
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1. избира изпълнителен директор по предложение на министъра на земеделието и храните
съгласувано с министър-председателя;
2. определя броя, избира заместник изпълнителните директори на фонда и определя
разпределението им по ресори;
3. утвърждава щата на фонда и определя
числеността на отделните организационни
структури;
4. определя условията и реда за управление
на средствата на фонда за държавни помощи,
като:
а) приема правила за отпускане на кредити,
поемане на гаранции и субсидиране;
б) приема програми за изпълнение на
дейностите на фонда по чл. 12 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП) и указания по прилагането им;
в) взема решения за сключване на споразумения с местни търговски банки по чл. 16
ЗПЗП;
5. взема решения за формиране на кредитни
съвети на национално и регионално равнище и
определя състава и правомощията им;
6. предоставя и определя правомощията
на изпълнителния директор по вземане на
решения за сключване на договори за предоставяне на държавни помощи на земеделски
производители;
7. взема решения за разпореждане, придобиване, наемане, ползване и управление на
дълготрайни материални активи;
8. приема годишния отчет за дейността на
фонда;
9. приема проект и отчет за годишната
план-сметка;
10. осъществява контрола за целевото разходване на средствата на фонда за държавни
помощи;
11. определя квота за производство на захар и квота за производство на изоглюкоза по
чл. 10ж ЗПЗП;
12. приема правилник за дейността на фонда;
13. приема правила за работата си;
14. взема решения по всички други въпроси, свързани с дейността на фонда, ако това е
предвидено в нормативен акт или ако прецени,
че това е необходимо.
(3) В изпълнение на Многогодишното финансово споразумение между Европейската комисия
от страна на Европейската общност и Република
България (Специалната предприсъединителна
програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България – САПАРД)
(обн., ДВ, бр. 90 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 80
от 2002 г., бр. 57 и 91 от 2003 г., бр. 60 и 65
от 2005 г. и бр. 52 от 2006 г.) (Многогодишно
финансово споразумение) управителният съвет
като управителен орган на Програма САПАРД:
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1. събира информацията по наблюдението
и оценката на програмата и я докладва на
Комитета по наблюдение и на Европейската
комисия (ЕК);
2. отговаря за ефективното и точното координиране и докладване на извършваното
наблюдение и оценка на програмата;
3. изгражда система за събиране на финансова и статистическа информация относно
развитието на програмата и препраща тази
информация до ЕК;
4. дава предложения на ЕК за промени в
програмата след получаване на одобрение от
страна на Комитета за наблюдение;
5. изготвя годишния доклад за изпълнение на
програмата и го изпраща до ЕК след получаване на одобрение от Комитета за наблюдение;
6. организира със съдействието на ЕК извършването на междинна оценка за прилагането
на програмата;
7. отговаря за информирането на съответните
държавни органи относно необходимостта от
извършване на административни промени, когато тези промени се изискват по решение на
ЕК за изменение и допълнение на програмата;
8. ежегодно консултира и информира ЕК
след обсъждане с Комитета за наблюдение за
предприетите инициативи и за тези, които ще
бъдат предприети за информиране на обществото относно ролята на Общността в програмата
и резултатите от нея;
9. гарантира съвместно с Агенция САПАРД
ефективното наблюдение на изпълнението на
програмата и докладва на Комитета за наблюдение относно развитието на мерките и
подмерките.
Чл. 7. Членовете на управителния съвет са
длъжни да опазват служебната или търговската
тайна на фонда или на неговите контрагенти,
в т. ч. кредитополучатели, станала им известна
в това им качество.
Чл. 8. (1) Заседанията на управителния съвет се свикват от председателя. Председателят
на управителния съвет свиква заседания при
необходимост най-малко веднъж на 3 месеца.
(2) Заседанието на управителния съвет е
редовно, ако на него присъстват лично наймалко 2/3 от членовете.
(3) Решенията на управителния съвет се
вземат с явно гласуване с мнозинство от 2/3
от членовете на управителния съвет. Членовете
не могат да упълномощават други лица да ги
представляват.
(4) 3а всяко заседание на управителния
съвет се води протокол, който се подписва от
присъствалите членове.
Чл. 9. Председателят на управителния съвет:
1. свиква и ръководи заседанието на управителния съвет;
2. утвърждава дневния ред на заседанието;
3. определя член на управителния съвет,
който да го замества при отсъствие;
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4. в качеството си на министър на земеделието и храните предлага на управителния
съвет да избере изпълнителен директор след
съгласуване с министър-председателя;
5. в качеството си на министър на земеделието и храните сключва трудов договор с
изпълнителния директор на фонда;
6. в качеството си на министър на земеделието и храните съгласувано с министъра на
финансите при спазване на законоустановените
срокове внася в Министерския съвет за утвърж
даване годишната план-сметка на фонда, както
и последващите промени в нея;
7. представя до 30 април в Министерския
съвет отчет за дейността на фонда за предходната година;
8. в качеството си на министър на земеделието и храните внася годишния отчет за дейността
на Разплащателната агенция за одобряване от
Министерския съвет.
Раздел III
Изпълнителен директор
Чл. 10. (1) Изпълнителният директор:
1. представлява фонда;
2. организира и ръководи дейността на фонда
при осъществяване на всички негови функции
съгласно чл. 2, ал. 2;
3. изпълнява решенията на управителния
съвет;
4. осигурява стопанисването и опазването
на имуществото на фонда;
5. ежегодно изготвя и представя на управителния съвет отчет за дейността на фонда за
предходната година;
6. ежегодно до 31 март изготвя и представя
на министъра на земеделието и храните годишен
отчет за дейността на Разплащателната агенция;
7. взема решения за одобряване или отхвърляне на проекти по схемите и мерките
на Общата селскостопанска политика (ОСП),
прилагани от Разплащателната агенция;
8. утвърждава, изменя, допълва длъжностното
и поименното щатно разписание и утвърждава
длъжностните характеристики на служителите
на фонда;
9. назначава, преназначава и освобождава
служителите на фонда, определя работната им
заплата;
10. сключва договори с членовете на кредитните съвети, които не са в трудови правоотношения с фонда;
11. утвърждава процедурните правила за работа на организационните структури на фонда;
12. издава Вътрешни правила за защита
на данните в интегрираната информационна
система по чл. 30, ал. 5 ЗПЗП;
13. организира, координира, ръководи и
контролира всички дейности, които подпомагат и съпътстват основната дейност на фонда;
14. периодично внася в управителния съвет
отчети и информация за дейността на фонда;
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15. определя служителите на фонда, които
да извършват проверки по чл. 10и, ал. 2 ЗПЗП
и да издават актове за установяване на нарушения по чл. 50, ал. 1 ЗПЗП;
16. изпълнява и други функции, които са му
възложени с нормативни актове, във връзка с
дейността на фонда;
17. решава всички въпроси, които не са от
изключителната компетентност на управителния съвет.
(2) Непосредствената оперативна работа по
подготовката на материалите и техническото
обезпечаване и координацията на дейността
на изпълнителния директор се осъществяват
от технически сътрудници.
(3) Изпълнителният директор незабавно
докладва на председателя на управителния
съвет настъпилите обстоятелства, които са от
съществено значение за дейността на фонда.
Чл. 11. (1) Изпълнителният директор може
да делегира част от предоставените му от
управителния съвет правомощия за вземане
на решения и/или сключване на договори за
финансово подпомагане на заместник изпълнителните директори и на директорите на областните дирекции на фонда след предварително
решение на управителния съвет.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор той се замества от упълномощен от него
по съответния ред заместник изпълнителен
директор в рамките на изрично предоставените
му правомощия.
Г л а в а

т р е т а

УСТРОЙСТВО
Раздел I
Организационна структура. Общи положения
Чл. 12. (1) Структурата на фонда включва:
заместник изпълнителни директори, финансов
директор, секретар „Обща администрация“,
директор на териториални структури, отдел
„Вътрешен одит“, отдел „Вътрешен контрол“,
отдел „Контрол съгласно Регламент (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета“, финансови контрольори,
отдел „Борба с измамите и противодействие
на корупцията“, отдел „Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие
на сектор „Рибарство“, обща и специализирана
администрация.
(2) Структурата на фонда е организирана в
отдели и сектори.
(3) Служителите в организационните структури на фонда работят по трудови договори.
(4) Общата численост на персонала в организационните структури на фонда е 1535
щатни бройки.
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Раздел II
Заместник изпълнителни директори
Чл. 13. (1) Заместник изпълнителните директори подпомагат изпълнителния директор
при изпълнение на неговите функции и отговарят пряко за съответните организационни
структури и дейности съгласно ресорното им
разпределение, определено с решение на управителния съвет.
(2) Заместник изпълнителните директори
съгласно определените им ресори отговарят
и за съответните дейности на териториалните
структури на фонда.
(3) Заместник изпълнителните директори
заместват изпълнителния директор в случаите
и по реда на чл. 11.
(4) Поименното оправомощаване на заместник изпълнителните директори по ресори
съгласно ал. 1 се извършва със заповед на
изпълнителния директор.
(5) Заместник изпълнителните директори
осъществяват и всички други функции и задачи,
посочени в длъжностните им характеристики.
(6) Ресорното разпределение на дейността
на заместник изпълнителните директори по
ал. 1, както и всяко последващо изменение в
него, целящо оптимизиране дейността на фонда,
следва да гарантира, че акредитираните правила
и процедури при Програма САПАРД и Разплащателната агенция няма да бъдат изменяни
така, че да водят до национална акредитация.
Раздел III
Финансов директор
Чл. 14. (1) Финансовият директор е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
на фонда.
(2) Финансовият директор ръководи, координира и организира дейността на отдел
„Финансово-счетоводен“, отдел „Финансово
обслужване“ и отдел „Разплащане“, като следи
и отговаря за ефективното и законосъобразното
администриране и разходване на средствата от
европейските фондове и националния бюджет.
(3) Финансовият директор координира оперативното взаимодействие с администрацията
на Министерството на финансите по въпросите,
свързани с ОСП и Общата рибарска политика
(ОРП), съгласно нормативни актове на Министерския съвет и указанията на министъра
на финансите, издадени във връзка със закона
за държавния бюджет на Република България.
Раздел IV
Секретар „Обща администрация“
Чл. 15. (1) Секретарят „Обща администрация“ е на пряко подчинение на изпълнителния
директор. Дейността на секретаря „Обща администрация“ обхваща правомощия, свързани
с администрирането и организационното подпомагане на изпълнителния директор на фонда.
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(2) Секретарят „Обща администрация“:
1. координира оперативното взаимодействие
на фонда с администрацията на Министерския
съвет, Министерството на земеделието и храните, Министерството на вътрешните работи,
други министерства, ведомства и неправителствени организации;
2. осъществява организационна връзка между
организационните структури на фонда;
3. организира актуализирането на вътрешните актове на фонда в съответствие с приети
промени в законодателството и решенията на
управителния съвет;
4. организира и координира изготвянето на
становища, доклади, отчети, информационни
материали, докладни записки и справки от
организационните структури на фонда;
5. осъществява контрол върху документооборота, като следи движението на документите и
осигурява спазването на сроковете, поставени
в решенията на управителния съвет и в заповедите на изпълнителния директор на фонда;
6. отговаря за дейността на отдел „Човешки
ресурси“, отдел „Административно и стопанско
обслужване“, отдел „Връзки с обществеността“,
отдел „Координация и контрол“ и на техническите сътрудници на изпълнителния директор.
Раздел V
Директор на териториалните структури
Чл. 16. (1) Директорът на териториалните
структури е на пряко подчинение на изпълнителния директор. Дейността на директора
обхваща правомощия, свързани с администрирането и организационното подпомагане на
изпълнителния директор на фонда, свързано с
териториалните структурни звена.
(2) Директорът на териториалните структури:
1. координира и контролира взаимодействието на Централното управление на фонда с
териториалните структури;
2. организира съвместно с организационните
структури в централното управление актуализирането на процедурните правила за работа на
териториалните структури при необходимост и в
съответствие с приети промени в законодателството и с решенията на управителния съвет;
3. организира и координира изготвянето на
становища, доклади, отчети, информационни
материали, докладни записки и справки от
териториалните структури.
Раздел VI
Отдел „Вътрешен одит“
Чл. 17. (1) Отдел „Вътрешен одит“ е функционално обособена структура, независима от
останалите организационни структури на фонда, която осъществява дейността си съгласно
Закона за вътрешния одит в публичния сектор
(ЗВОПС), Международно приетите стандарти
за професионална практика по вътрешен одит
и Стандартите за вътрешен одит в публичния
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сектор. Функцията на отдела е свързана с извършване на независима и обективна дейност
по предоставяне на увереност и консултиране,
предназначена да носи полза и да подобрява
дейността на фонда. Отделът помага на организацията да постигне целите си чрез прилагане
на систематичен и дисциплиниран подход за
оценяване и подобряване ефективността на
процесите на управление на риска, контрол и
управление.
(2) Отдел „Вътрешен одит“ е на пряко административно подчинение на изпълнителния
директор.
(3) Отдел „Вътрешен одит“ е организиран във:
1. сектор „Администрация и държавни
помощи“, който извършва вътрешен одит на
всички структури, програми, дейности и процеси във фонда по финансово подпомагане на
регистрираните земеделски производители с
държавни помощи, както и структури, дейности
и процеси, свързани с дейността на общата
администрация;
2. сектор „САПАРД“, който извършва вътрешен одит на всички структури, програми,
дейности и процеси във фонда по прилагане
на Програма САПАРД;
3. сектор „Разплащателна агенция“, който
извършва вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси във фонда при
изпълнение на функциите му на Разплащателна
агенция.
(4) Отдел „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, Многогодишното финансово споразумение относно прилагането на
Програма САПАРД в Република България,
международните одиторски стандарти, правото
на ЕС и указанията на ЕК, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на вътрешния одит
и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
петгодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се одобряват и
утвърждават от изпълнителния директор;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход и
техники, вида и обема на проверките;
4. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на
одитираните системи за финансово управление
и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени от
изпълнителния директор;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната инфор-
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мация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейностите;
изпълнението на задачите, договорите, поетите
ангажименти и постигането на целите;
7. подпомага изпълнителния директор по
негово искане, като дава съвети, мнение, извършва обучение и др. с цел да се подобрят
процесите на управление на риска и контролът,
без да поема управленска отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с изпълнителния
директор и с ръководителите на структурите,
чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя
одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага изпълнителния директор при
изготвянето на план за действие и извършва
проверки за проследяване изпълнението на
препоръките;
10. изготвя и представя на изпълнителния
директор и на одитния комитет годишен доклад
за дейността по вътрешен одит в съответствие
с чл. 40 ЗВОПС;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния
сектор с цел обмяна на добри практики;
12. оценява дали насоките на дейност и
процедурите на вътрешен контрол, изградени
във фонда, са адекватни срещу измами или
неоторизирано използване на средства по националните схеми на подпомагане, Програма
САПАРД и фондовете на ЕС по прилагане
на ОСП.
Раздел VII
Отдел „Вътрешен контрол“
Чл. 18. (1) Отдел „Вътрешен контрол“ е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
на фонда.
(2) Отдел „Вътрешен контрол“ осигурява
изпълнението на контролните функции на изпълнителния директор на фонда, като осъществява контрол за съответствие на действията на
отделните организационни структури на фонда
със законите, подзаконовите нормативни актове
и вътрешните актове.
(3) Отдел „Вътрешен контрол“:
1. контролира изпълнението на задълженията
на организационните структури на фонда по
мерките и схемите за подпомагане;
2. анализира работата на организационните
структури на фонда по повод изпълнението на
техните оперативни задължения във връзка с
подпомагането;
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3. извършва текущ и последващ контрол
по изпълнението на задълженията на организационните структури на фонда, за спазването
на вътрешните актове, правилата за работа и
условията по програмите за подпомагане;
4. извършва комплексни, тематични и целеви
проверки по организацията и ефективността на
дейността на фонда;
5. упражнява контрол по изпълнението на
издаваните от изпълнителния директор вътрешноведомствени актове;
6. извършва при поискване от изпълнителния
директор проверка относно допустимостта на
проектите и заявленията за подпомагане;
7. извършва „кредитен мониторинг“ чрез
активно наблюдение, контрол и анализ на
кредитите;
8. извършва проверки по постъпили сигнали,
молби, жалби и предложения по повод незаконни или неправомерни действия или бездействия
на служители на фонда и организационните му
структури и изготвя писмени отговори по тях;
9. идентифицира, проверява и докладва за
наличие на конфликт на интереси и спазване
на конфиденциалност;
10. предлага образуване на дисциплинарни
производства при констатирани нарушения
на трудовата дисциплина и неизпълнение на
служебните задължения (действия или бездействия), предвидени в Кодекса на труда и
във вътрешните актове на фонда;
11. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията му, и изготвя предложения до изпълнителния директор
за мерки за отстраняване и недопускане на
нарушения;
12. изготвя предложения до изпълнителния
директор на мерки за подобряване на организацията и дейността на фонда;
13. контролира спазването на предписанията,
дадени от компетентните органи при извършените проверки.
(4) При изпълнение на служебните си задължения служителите от отдел „Вътрешен
контрол“:
1. имат право на свободен достъп до работните помещения на всички служители и до
цялата документация и информация на фонда
с цел осъществяване на функциите си;
2. имат право да изискват писмени обяснения и документи и да събират сведения от
служителите на фонда по повод изпълнение на
възложената проверка.
Раздел VIII
Отдел „Контрол съгласно Регламент № 485/2008
на Съвета“
Чл. 19. (1) Отдел „Контрол съгласно Регламент № 485/2008 на Съвета“ осъществява
прилагането на Регламент (ЕО) № 485/2008 на
Съвета относно проверките от страна на държавите членки на транзакции, съставляващи част
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от системата за финансиране на Европейския
фонд за гарантиране на земеделието (OВ, L
143/1 от 3 юни 2008 г.).
(2) Отдел „Контрол съгласно Регламент
№ 485/2008 на Съвета“ е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда и
е независим от организационните структури,
натоварени с плащанията или с проверките,
извършени преди тях.
(3) Отдел „Контрол съгласно Регламент
№ 485/2008 на Съвета“:
1. изготвя годишна програма за проверки,
които ще бъдат извършвани по време на следващия контролен период, съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета и
я изпраща на ЕК всяка година до 15 април;
2. изготвя годишно предложение за анализ
на риска съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 485/2008 на Съвета, което съдържа
информация за метода, техниките и критериите, които ще се използват, и за начина на
реализация, и го изпраща на ЕК до 1 декември;
3. прилага риск-анализ за избор на предприятията и транзакциите, които ще бъдат проверявани, съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 485/2008 на Съвета и в съответствие
с предложението по т. 2;
4. по време на контролния период, определен съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
№ 485/2008 на Съвета, извършва проверки на
търговските документи на лицата, които са
получили или осъществили плащания, свързани
пряко или косвено със системата за финансиране на Европейския фонд за гарантиране на
земеделието, както и на трети лица по смисъла
на чл. 1, ал. 3, буква „б“ от Регламент 485/2008
на Съвета; целта на проверките е да се установи дали транзакциите, формиращи частта
от финансирането на Европейския фонд за
гарантиране на земеделието, действително са
били проведени и изпълнени правилно;
5. при извършване на проверките по т. 4
проверяващите лица имат право на:
а) достъп до обектите на проверка – офиси,
производствени помещения, складове, земи и
други;
б) информация относно обекта на проверката;
в) достъп до всички документи, свързани с
обекта на проверката, както и копия и извлечения от тях;
г) вземане на проби за контролен анализ в
случай на необходимост;
д) да изискват и получават оригинални документи от проверяваните лица;
6. изготвя годишен доклад по прилагането
на Регламент (ЕО) № 485/2008 на Съвета за
всеки изминал контролен период и го изпраща
на ЕК ежегодно до 31 декември;
7. провежда съвместно сътрудничество с
останалите страни – членки на ЕС, и предоставя необходимата информация на ЕК за това.
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Раздел IX
Финансови контрольори
Чл. 20. (1) Финансовите контрольори са
независими от останалите организационни
структури във фонда и са на пряко подчинение
на изпълнителния директор.
(2) Финансовите контрольори:
1. извършват предварителен контрол за
законосъобразността на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност на
фонда – Централното управление на фонда, и
в съответствие с указанията на министъра на
финансите;
2. участват при организацията, изграждането
и функционирането на системите за финансово
управление и контрол;
3. подпомагат решенията на изпълнителния директор чрез изготвяне на становища и
препоръки за функционирането на системи за
финансово управление и контрол.
Раздел X
Отдел „Борба с измамите и противодействие
на корупцията“
Чл. 21. (1) Отдел „Борба с измамите и противодействие на корупцията“ е самостоятелно
и независимо звено в структурата на фонда с
правомощия в областта на противодействие
на неправомерно разходване на средства от
европейските фондове и е пряко подчинено
на изпълнителния директор.
(2) Резултатите от проверките на отдела по
ал. 1 се докладват директно на изпълнителния
директор.
(3) Отдел „Борба с измамите и противодействие на корупцията“ е организиран във:
1. сектор „САПАРД“ – извършва проверки,
дава становища и препоръки и осъществява
други действия в кръга на своите правомощия,
свързани с Програма САПАРД;
2. сектор „Разплащателна агенция и държавни помощи“ – извършва проверки, дава
становища и препоръки и осъществява други
действия в кръга на своите правомощия, свързани с функционирането на Разплащателната
агенция и предоставянето на държавни помощи;
3. сектор „Администриране и комуникация“ – обединява данните от регистрите за
съмнения за нередности/измами, свързани със
злоупотреби със средства от държавния бюджет и европейските фондове, поддържани от
Агенция САПАРД и Разплащателната агенция
съгласно Постановление № 18 на Министерския
съвет от 2003 г., и извършва комуникацията
със съответните компетентни национални и
европейски органи и институции.
(4) Отдел „Борба с измамите и противодействие на корупцията“:
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1. извършва планови проверки за спазване
на реда за предоставяне на финансова помощ,
основани на анализ на рискови критерии относно злоупотреби със средства от държавния
бюджет и европейските фондове;
2. извършва проверки по подаден сигнал
или при възникнало съмнение за нарушение с
оглед установяване на характера му (измама/
нередност), последиците от него и предприемане
на необходимите последващи действия;
3. при съмнение за извършено престъпление
от общ характер изготвя мотивирано становище
до изпълнителния директор за необходимостта
да бъдат уведомени компетентните органи,
изготвя сигналите до тях и им оказва необходимото съдействие;
4. дава предложения за реализиране на
съответната наказателна, административнонаказателна, гражданска и/или дисциплинарна
отговорност при установени нарушения – резултат от грешка, небрежност или умишлено
нарушение на правилата за отпускане на финансова помощ от служители на фонда;
5. дава становища, препоръки и насоки за
действия, които да се предприемат в борбата
срещу измамите и други незаконосъобразни
действия, които засягат финансовите интереси
на Общността и държавния бюджет;
6. изгражда и поддържа централен регистър
за съмнения за нередности/измами, свързани
със злоупотреби със средства от държавния
бюджет и европейските фондове;
7. извършва комуникацията със съответните
компетентни национални и европейски органи
и институции;
8. анализира причините за констатираните
нередности и предлага мерки за отстраняването им.
(5) При изпълнение на служебните си задължения служителите на отдел „Борба с измамите
и противодействие на корупцията“:
1. имат право на свободен достъп до работните помещения на всички служители и до
цялата документация и информация на фонда
с цел осъществяване на функциите си;
2. имат право да изискват документи и да
събират сведения от служителите на фонда
във връзка с изпълнението на възложената
им задача;
3. имат право на достъп до обектите на
проверка – офиси, производствени помещения,
складове, земи и други, на подпомаганите от
фонда лица; могат да изискват писмени и устни
обяснения от проверяваните лица и техни служители по въпроси, свързани с тяхната дейност;
4. имат право да изискват пълна информация
относно обекта на проверката, включително
копия на документи, извлечения, справки и
други, необходими за изпълнение на задълженията им.
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Раздел ХI
Отдел „Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“
Чл. 22. Отдел „Сертификация на разходите
по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ изпълнява функциите на
сертифициращ орган по Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“.
Чл. 23. Отдел „Сертификация на разходите по
Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ е на пряко подчинение на изпълнителния директор на фонда и е независим от
останалите организационни структури на фонда.
Чл. 24. Отдел „Сертификация на разходите
по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“:
1. отговаря за изготвянето и изпращането до
Европейската комисия на удостоверени отчети
за разходи и молби за плащане;
2. уверява, че получената информация за
процедурите и проверките, извършени относно разходите, посочени в отчетите за разходи,
представлява адекватна база за сертифициране;
3. отчита за целите на сертификацията резултатите от всички одити, извършени от или
в рамките на отговорностите на одитния орган;
4. осигурява поддържането на счетоводните
отчети за разходи в електронна форма, които
се декларират пред ЕК;
5. води на отчет сумите, подлежащи на възстановяване, и на отказаните суми в резултат на
отказ на цялото или на част от финансирането
на проекта;
6. удостоверява, че:
а) отчетите за разходите са точни, изготвени
чрез надеждни счетоводни системи и се основават на проверими съпровождащи документи;
б) декларираните разходи са в съответствие
с приложимите национални разпоредби и
разпоредбите на Европейската общност и са
извършени по проектите, избрани за финансиране съгласно критериите, приложими към
програмата и съответстващи на националните
разпоредби и разпоредбите на Европейската
общност.
Раздел XII
Обща администрация
Чл. 25. Общата администрация е организирана във:
1. отдел „Правен“, включващ:
а) сектор „Държавни помощи и Агенция
САПАРД“;
б) сектор „Разплащателна агенция“;
в) сектор „Обществени поръчки“;
2. отдел „Информационни технологии“,
включващ:
а) сектор „Поддръжка на услугите“;
б) сектор „Инфраструктура, работни станции
и вътрешни ИТ ресурси“;
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в) сектор „Комуникации, публични и отдалечени ИТ ресурси“;
г) сектор „Управление на бази данни и
приложения“;
д) сектор „Информационна сигурност и
сертификация“;
3. отдел „Финансово-счетоводен“;
4. отдел „Човешки ресурси“;
5. отдел „Административно-стопанско обслужване“, включващ:
а) сектор „Транспорт“;
б) сектор „Стопанско обслужване“;
в) сектор „Деловодство и архив“;
6. отдел „Връзки с обществеността“;
7. отдел „Интегрирана система за админис
триране и контрол“ (ИСАК), включващ:
а) сектор „Анализ и интеграция на външни
регистри“;
б) сектор „Наблюдение на системата и
контрол на промените“;
8. отдел „Координация и контрол“, включващ:
а) сектор „Административна координация
и контрол“;
б) сектор „Преводи и протокол“;
в) сектор „Международна дейност и комуникация“.
Чл. 26. (1) Отдел „Правен“ отговаря за
правното осигуряване на дейността на фонда
и е на пряко подчинение на изпълнителния
директор на фонда. Отдел „Правен“ извършва
предварителен, текущ и последващ контрол за
законосъобразност на актовете и действията на
организационните структури на фонда.
(2) Сектор „Държавни помощи и Агенция
САПАРД“ отговаря за правното осигуряване
на дейността на фонда при осъществяване на
финансово подпомагане със средства от държавния бюджет и по прилагане на Програма
САПАРД, като:
1. подготвя и предоставя правни становища на изпълнителния директор на фонда и на
организационните структури;
2. участва при изработването и съгласуването
на проекти на нормативни актове, на договори
и сделки, сключвани от името на фонда или с
правни последици за фонда;
3. участва в процедурите за назначаване
на служители във фонда, дава становища по
законосъобразност на актовете, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите правоотношения;
4. осъществява процесуалното представителство на фонда;
5. предприема необходимите правни действия с оглед събиране на вземанията му по
предвидения в закона ред;
6. подпомага и ръководи организационните структури на фонда при изпълнение на
задълженията им по правното осигуряване на
дейността на фонда;
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7. има право да извършва последващ контрол
по изпълнение на задълженията на организационните структури на фонда във връзка с
правното осигуряване на дейността на фонда;
8. анализира информацията, получена при
изпълнение на задълженията, и предлага промени в програмите, принципите и механизмите
на подпомагане с оглед спазване на законосъобразността им;
9. изразява правни становища и извършва
действия по въпроси, свързани със законосъобразността при изпълнението на функциите
на фонда.
(3) Сектор „Разплащателна агенция“ отговаря за правното осигуряване на дейността на
фонда при осъществяване на функциите му на
Разплащателна агенция, като:
1. подготвя и предоставя правни становища
и консултации на изпълнителния директор на
фонда и на организационните структури;
2. участва в процедурите за назначаване
на служители във фонда, дава становища по
законосъобразност на актовете, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването
на трудовите правоотношения;
3. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове и предложения за изменение и
допълнение на действащи нормативни актове
във връзка с въвеждането на общи задължителни законодателни изисквания, свързани с
дейностите на Разплащателната агенция;
4. следи за измененията в правото на ЕС,
приложимо в дейността на Разплащателната
агенция, и уведомява съответните структури на
фонда, които имат отношение към измененията;
5. предоставя правни становища на организационните структури на фонда – Разплащателната агенция, във връзка с обезпечаване
на законосъобразната им дейност;
6. съвместно с други организационни структури на фонда – Разплащателната агенция,
изготвя становища по законосъобразността на
проекти на нормативни актове във връзка с
дейността на Разплащателната агенция;
7. съгласува проекти на решения, споразумения, договори и други документи във връзка с
дейността на Разплащателната агенция, изготвени от организационните структури на фонда;
8. предприема необходимите правни действия с оглед събиране на недължимо платените
и надплатените суми по схеми и мерки за
подпомагане на ОСП и ОРП, финансирани
от фондовете на ЕС и от държавния бюджет,
както и глобите и другите парични санкции,
предвидени в правото на ЕС;
9. осъществява процесуално представителство на фонда по дела, свързани с осъществяването на функциите му на Разплащателна
агенция;
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10. изразява правни становища и извършва
действия по всички въпроси, свързани със
законосъобразността при изпълнението на
функциите на фонда.
(4) Сектор „Обществени поръчки“:
1. планира обществените поръчки през съответната година;
2. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществени поръчки;
3. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки;
4. предлага на изпълнителния директор
възлагането на изготвянето на методика за
оценка и техническо задание по провежданите
обществени поръчки съобразно техния предмет
на съответните организационни структури;
5. разработва документацията по процедурите
за възлагане на обществени поръчки;
6. организира подготвянето и изпращането
на информацията в редакцията на „Държавен
вестник“ и в Агенцията за обществени поръчки;
7. съхранява документацията по проведените
процедури за възлагане на обществени поръчки;
8. осъществява процесуално представителство по дела, свързани с проведени процедури
по възлагане на обществени поръчки;
9. изразява правни становища и извършва
действия по всички въпроси, свързани със
законосъобразността при изпълнението на
функциите на фонда.
Чл. 27. (1) Отдел „Информационни технологии“ (ИТ) поддържа информационните системи
и бази данни на фонда и отговаря за изпълнението на информационната стратегия на фонда
и безпроблемната работа на основните функции
на фонда; методически ръководи всички организационни структури във фонда по отношение
на използването на информационните системи,
компютърната и офис техника и комуникации и
следи за спазването на изискванията за работа
с техниката и информационната сигурност.
(2) Сектор „Поддръжка на услугите“ отговаря за:
1. осигуряването на „една точка на контакт“
с всички служители на фонда, нуждаещи се от
услугите на отдел „ИТ“;
2. поддържането в изправност на всички
компютърни системи и периферна техника на
фонда и неговите структури;
3. постоянното следене за нормалната работа
на инфраструктурата в Централното управление
и в страната чрез дистанционни методи;
4. регистрирането на всички отклонения в
стандартната работа на предоставяне на услугите
на бизнес отделите (инциденти) и заявките за
допълнения;
5. оценката на степента на значимост на
заявките и най-бързо възстановяване на нормалната работа за всеки конкретен случай;
6. информирането на потребителите и служителите по състоянието на техните заявки и
при планирани прекъсвания;
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7. обобщаването на постъпилите заявки и
докладването на началника на отдела;
8. поддръжката на регистъра на обученията
в отдела;
9. проследяването на изпълнението на договорите за външна поддръжка, свързани с
информационната инфраструктура.
(3) Сектор „Инфраструктура, работни станции и вътрешни ИТ ресурси“ по отношение на
вътрешната ИТ инфраструктура отговаря за:
1. разглеждането на причините на всички
възникнали проблеми във вътрешната ИТ инфраструктура и за намирането на устойчиви
решения за продължаване на работния процес;
2. описването на процедури за експлоатация
за първо ниво на обслужване и потребителите;
осъществява мониторинг и проактивна дейност
за предотвратяване на проблеми;
3. бързата реакция при възникване на проблеми във вътрешната ИТ инфраструктура;
4. оценката на заявки за изменения или
проекти на потребителите, анализиране на
изискванията и уместността на технологиите,
след което разработва и внедрява качествени
и ценово ефективни решения, свързани с вът
решната ИТ инфраструктура;
5. всички планови профилактики и промени
на съществуващите техника и системи; тества
промените преди тяхната реализация в продуктивната среда;
6. документирането на всички направени
промени;
7. уведомяването на изпълнителния директор
за спешни промени, свързани с функционалността на инфраструктурата;
8. предприемането на действия за внедряване
на вътрешната инфраструктура, като изисквания
и производителност;
9. оценката на нови продукти и препоръки
за обновявания и надграждания;
10. тестването на нови технологии и следенето за адекватността на организацията в
техническо отношение;
11. следенето за капацитета на техническата
осигуреност и за необходимостта от нови покупки; поддържането на критичните инфраструктурни ресурси със съответните операционни
системи и функции;
12. диагностицирането и решаването на посложни системни проблеми; инсталирането на
съответните програмни продукти и поддържащи
инструменти;
13. разработването на политики и процедури
за съответните системи;
14. създаването на архитектурата и проектирането на вътрешната ИТ инфраструктура;
15. определянето на допустимия софтуер
за работните станции, техните конфигурации,
инсталации и др.;
16. участието в изготвянето, тестването и
прилагането на плана за възстановяване при
бедствия и аварии.
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(4) Сектор „Комуникации, публични и
отдалечени ИТ ресурси“ по отношение на цялостната комуникационна мрежа и външната
и отдалечената ИТ инфраструктура отговаря за:
1. разглеждането на причините на всички
възникнали проблеми в публичната и отдалечената ИТ инфраструктура и за намирането
на устойчиви решения за продължаване на
работния процес;
2. описването на процедури за експлоатация
за първо ниво на обслужване и потребителите;
осъществява мониторинг и проактивна дейност
за предотвратяване на проблеми;
3. бързата реакция при възникване на проблеми във вътрешната ИТ инфраструктура;
4. оценката на заявки за изменения или
проекти на потребителите, анализ на изискванията и уместността на технологиите, след което
разработва и внедрява качествени и ценово
ефективни решения, свързани с публичната и
отдалечената ИТ инфраструктура;
5. всички планови профилактики и промени
на съществуващите техника и системи; тества
промените преди тяхната реализация в продуктивната среда;
6. документирането на всички направени
промени;
7. ескалирането до управлението на организацията за спешни промени, свързани с
работоспособността на инфраструктурата;
8. вземането на мерки за внедряване на
вътрешната инфраструктура, като изисквания
и производителност;
9. оценката на нови продукти и препоръки
за обновявания и надграждания;
10. тестването на нови технологии и следенето за адекватността на организацията в
техническо отношение;
11. следенето за капацитета на техническата
осигуреност и необходимостта от нови покупки;
поддръжката на критичните инфраструктурни
ресурси със съответните операционни системи
и функции;
12. дефинирането на изискванията към
мрежовата среда, изготвянето на мрежовите
стратегии, планове и дизайн;
13. следенето на нови технологии, осигуряването на необходимия капацитет, тестването
на избраните технологии;
14. участието в изготвянето, тестването и
прилагането на плана за възстановяване при
бедствия и аварии.
(5) Сектор „Управление на бази данни и
приложения“ отговаря за:
1. поддържането на функционалността на
базите данни, ползвани от служителите на
фонда; създава архиви и тества за възстановяване, следи натовареността на техниката и
комуникациите, поддържащи съответната база
данни, следи за необходимостта от допълване
и подобряване на системите за управление на
бази данни;
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2. организирането на достъпа на служителите до базите данни по зададени параметри
за сигурност;
3. координирането с организационните структури на фонда на необходимите изменения по
базите данни;
4. оценката на заявки за изменения или проекти на потребителите, анализа на изискванията
и уместността на технологиите, проследяването
на изпълнението и внедряването на качествени и ценово ефективни решения, свързани с
вътрешната ИТ инфраструктура;
5. следенето за изпълнението на договорите
при външна поддръжка на бази данни;
6. докладването на началника на отдела за
състоянието и работоспособността на базите
данни.
(6) Сектор „Информационна сигурност и
сертификация“:
1. контролира и дава препоръки по отношение на защитата на данните, включени в
интегрираната информационна система, като определя адекватни нива на физическа сигурност;
контролира на всички нива информационните
активи от тази група за осъществяването є;
2. определя адекватни нива на физическа
сигурност; контролира на всички нива информационните активи от тази група за осъществяването им;
3. определя адекватни нива на логическа
сигурност; контролира на всички нива информационните активи от тази група за осъществяването им;
4. осъществява подготовката на документацията и контрола за съблюдаване на стандартите;
5. следи за лицензионната чистота на използвания софтуер.
Чл. 28. Отдел „Финансово-счетоводен“ е на
пряко подчинение на финансовия директор и:
1. изготвя счетоводната политика на фонда;
отговаря за организацията на финансовата и
счетоводната му отчетност;
2. изготвя годишната план-сметка на фонда,
последващите промени в нея и отговаря за
спазването на утвърдените показатели;
3. изготвя тригодишна бюджетна прогноза;
4. обработва, анализира и предоставя на изпълнителния директор финансова и счетоводна
информация, отговаря за достоверността є, както
и за своевременното и точното начисляване на
дължимите от фонда суми съгласно данъчноосигурителното законодателство и на всички
други финансови задължения;
5. изготвя методика и осчетоводява всички
стопански операции във фонда: извършените
плащания през сметките на фонда за финансово
подпомагане по националните схеми, плащания
за сметка на ЕС – директни плащания, пазарни
мерки, средства от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) – прехвърлени към директните плащания,
средства от ЕЗФРСР, средства от Европейския

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

фонд за рибарство (ЕФР), постъпления на суми
от ЕС и всички останали разходи, свързани с
издръжката на фонда;
6. осъществява разплащанията на фонда
чрез СЕБРА, включително осчетоводява разходите на Разплащателната агенция и всички
получени суми от ЕС по сметката за отчитане
на преведените от европейските земеделски
фондове средства и насочването им по транзитните сметки;
7. предоставя точна и навременна информация за постъпленията на паричните средства
и тяхното разходване според изискванията
на правилата за финансово подпомагане към
земеделските производители и бенефициенти;
8. изготвя и представя в Министерството
на земеделието и храните и в Министерството
на финансите финансов отчет на фонда, отчет
за касовото изпълнение на извънбюджетните
сметки/фондове и счетоводен баланс;
9. изготвя финансовите обосновки по проектите на нормативни актове, предлагани от
фонда;
10. методически ръководи организационните структури на фонда при изпълнение на
задълженията им по финансово-счетоводната
отчетност във фонда;
11. извършва последващ контрол по изпълнението на задълженията на териториалните
структурни звена по финансово-счетоводната
отчетност във фонда;
12. контролира изпълнението на задълженията на външните контрагенти на фонда по
подписани споразумения и договори;
13. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията му, периодично
отчита изпълнението на утвърдената годишна
план-сметка и предлага промени в програмите,
принципите и механизмите на финансово-счетоводната отчетност.
Чл. 29. Отдел „Човешки ресурси“ е на пряко
подчинение на секретар „Обща администрация“ и:
1. изготвя и актуализира длъжностното и
поименното щатно разписание на фонда;
2. организира процеса по назначаването на
служители, изготвя всички актове, свързани с
възникването, изменянето и прекратяването на
трудовите правоотношения;
3. образува, води и съхранява трудовите
досиета на работещите във фонда;
4. организира дейностите по набирането и
подбора на персонала;
5. разработва годишен план за квалификация
и преквалификация на служителите;
6. организира съставянето и актуализирането
на длъжностните характеристики на служителите във фонда;
7. консултира служителите, заемащи ръководни длъжности във фонда, по въпросите,
свързани с управлението на човешките ресурси;
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8. организира и координира дейностите по
управление на човешките ресурси;
9. подпомага ръководството на фонда за
законосъобразното прилагане на нормативната
уредба в областта на човешките ресурси;
10. изготвя вътрешни документи за организация на работата в областта на човешките
ресурси;
11. организира и осъществява цялостното
административно обслужване на персонала на
фонда в областта на човешките ресурси.
Чл. 30. (1) Отдел „Административно-стопанско обслужване“ е на пряко подчинение на
секретаря „Обща администрация“.
(2) Сектор „Транспорт“:
1. организира и осъществява превоза на
служители на фонда, на представители на международни институции и делегации във връзка с
изпълнението на функциите на фонда в София
и в страната, включително между Централното
управление и териториалните структурни звена
на фонда;
2. осигурява и обезпечава техническата
изправност на превозните средства на фонда.
(3) Сектор „Стопанско обслужване“:
1. отговаря за административно-стопанското
осигуряване на дейността на фонда;
2. отговаря за поддържането на сградния
фонд, ползван от структурите на фонда;
3. отговаря за контрола на достъп, пропускателния режим и физическата охрана на
Централното управление на фонда и неговите
структури;
4. отговаря за осигуряване на сигнално-охранителните и пожароизвестителните системи на
Централното управление на фонда и неговите
структури;
5. следи за изпълнението на задълженията на
външните контрагенти на фонда по подписани
договори за наем, доставки и услуги;
6. води регистър на дълготрайните материални активи на фонда;
7. води регистър на сключените договори
за наем на недвижими имоти.
(4) Сектор „Деловодство и архив“:
1. организира и осъществява деловодната
обработка, архивирането и съхраняването на
кореспонденцията и документацията в съответствие със Закона за Националния архивен
фонд, подзаконовите и вътрешните актове по
прилагането му;
2. завежда, проучва и насочва по адресант/адресат входящата и изходящата кореспонденция;
3. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния
и учрежденския архив;
4. осигурява куриерската дейност в Централното управление на фонда.
Чл. 31. Отдел „Връзки с обществеността“
е на пряко подчинение на секретаря „Обща
администрация“ и:
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1. осигурява провеждането на информационната политика на фонда, като планира и
координира осъществяването є;
2. организира предоставянето на информация в съответствие с конституционните права
на гражданите; информира обществеността за
функциите, програмите и дейностите на фонда;
3. организира публичните изяви на служителите на фонда;
4. осъществява методическо ръководство и
координация на връзките на организационните
структури на фонда с обществеността;
5. анализира публикациите в средствата за
масово осведомяване за дейността на фонда;
6. работи в координация със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет,
Министерството на земеделието и храните и
другите министерства и ведомства.
Чл. 32. (1) Отдел „Интегрирана система за
администриране и контрол“ е функционално обособена структура, която осъществява дейностите,
свързани с актуализиране и координиране на
функциите на интегрираната информационна
система за администриране, контрол и мониторинг на разпределението на средствата от
фондовете на ЕС по ОСП и ОРП.
(2) Отдел „Интегрирана система за администриране и контрол“ е организиран във:
1. сектор „Анализи и интеграция на външни
регистри“, който извършва дейностите по анализ
на системата и организация на логическото
интегриране с външни регистри, изготвяне на
предложения за добавяне на нови модули и
за необходимост от въвеждане на промени от
външен контрагент и след преценка на възможностите извършва промените в съществуващите
модули или изготвя нови модули;
2. сектор „Наблюдение на системата и контрол на промените“, който извършва дейностите
по контрол на извършваните промени, анализа
на производителността на системата и изготвяне
на доклади за нейното подобряване, разработва
наръчници за работа с интегрираната система.
(3) Отдел „Интегрирана система за администриране и контрол“ осъществява дейностите по
логическото обединение на външните регистри
с интегрираната система за администриране,
контрол и мониторинг на фонда, дейностите
по анализ на системата, необходимостта от
въвеждане на промени в системата, нейното
актуализиране и извършва контрол върху въведените промени.
(4) Отдел „Интегрирана система за администриране и контрол“:
1. организира интегрирането на външни регистри с данните в информационната система;
2. извършва анализ на необходимостта от
промени и определя приоритета за всяка дейност
съвместно със служителите от специализираната
администрация на фонда;
3. обобщава заявките за промени, постъпили
от специализираната администрация на фонда;
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4. извършва анализ на необходимостта от
възлагане въвеждането на промени в системата
от външен контрагент;
5. извършва контрол върху дейностите по
въвеждане на промени;
6. извършва дейностите по комуникация с
външните изпълнители;
7. извършва промените в системата след
оценка на възможностите и необходимостта
от промени;
8. документира процеса по извършване на
промени в системата;
9. проверява качеството на извършените
промени и документира извършените проверки;
10. разработва технически задания за добавяне на нови модули, разширяване на системата,
осъществяване на връзки с външни регистри;
11. анализира производителността на системата, изготвя предложения за подобряване
на модулите по отношение на потребителски
интерфейс, връзки между регистрите, възможности за автоматизиран контрол;
12. изготвя периодични доклади до изпълнителния директор за функционирането на системата, използваемостта на отделните модули и
изготвя предложения за тяхното подобряване;
13. анализира недостатъците и изготвя предложения за разширяване обхвата на системата,
интеграция с изградените към момента средства за връзка с ползвателите на финансово
подпомагане от фонда;
14. изготвя и поддържа наръчници за работа
с интегрираната система.
Чл. 33. (1) Отдел „Координация и контрол“
е на пряко подчинение на секретаря „Обща
администрация“.
(2) Сектор „Административна координация
и контрол“:
1. извършва административен контрол и
проследява изпълнението на сроковете по възложени от секретаря „Обща администрация“
резолюции;
2. следи за изпълнението на заповедите на
изпълнителния директор и заместник изпълнителните директори;
3. извършва предварителна проверка за
коплектуваността на предоставените за подпис
на изпълнителния директор документи.
(3) Сектор „Преводи и протокол“:
1. осъществява и осигурява за нуждите на
фонда писмени преводи от основните работни
езици на ЕС на български език и обратно;
2. осъществява симултанни преводи от
работните езици на ЕС на български език и
обратно по време на организирани срещи между
ръководството на фонда и представители на
международни институции;
3. участва в подготовката на документите с
международен характер, свързани с дейността
на фонда;
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4. изгражда и поддържа база данни, съдържаща преводите, както и друга информация,
свързана с дейността на фонда;
5. осъществява протоколната кореспонденция
на изпълнителния директор.
(4) Сектор „Международна дейност и комуникация“:
1. осъществява организацията и координацията по подготовката на провеждане на
официални срещи на представители на фонда
с външни органи и институции;
2. осъществява документална подготовка
във връзка с предстоящи проверки, одитни
мисии и др.
Раздел XІII
Специализирана администрация. Общи положения
Чл. 34. (1) Специализираната администрация
на фонда е организирана функционално във:
1. структура на Държавен фонд „Земеделие“ – „Държавни помощи“;
2. структура на Държавен фонд „Земеделие“ – Агенция САПАРД;
3. структура на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция.
(2) Специализираната администрация на
фонда е организирана териториално във:
1. Централно управление на фонда, структурирано във:
а) Държавен фонд „Земеделие“ – „Държавни помощи“;
б) Държавен фонд „Земеделие“ – Агенция
САПАРД;
в) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция;
2. териториални структури към Централното управление на фонда, организирани в 28
областни дирекции.
Раздел XIV
Специализирана администрация на Централното управление на Държавен фонд „3емеделие“ – „Държавни помощи“. Организация и
правомощия
Чл. 35. Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ – „Държавни помощи“
е организирано в отдел „Инвестиционни схеми
за подпомагане“ и отдел „Краткосрочни схеми за подпомагане“ и осъществява функцията
на фонда по финансовото подпомагане на
земеделските производители със средства от
държавния бюджет.
Чл. 36. Отдел „Инвестиционни схеми за
подпомагане“:
1. отговаря за прилагането на кредитните
схеми и схемите за държавни помощи на фонда
за създаване и придобиване на дълготрайни
активи в земеделието и селските райони;
2. предоставя средства на търговските банки
за предоставени от тях кредити, отпуснати при
определени от фонда условия, включително
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за кредитиране изпълнението на проекти по
Програма САПАРД и Програмата за развитие
на селските райони;
3. обработва и анализира исканията за
ползване на кредитните схеми и схемите на
държавни помощи на фонда и поддържа архив
за всички постъпили и отхвърлени искания на
кандидатите;
4. следи за целесъобразното и законосъобразното усвояване на одобрените кредити и
държавни помощи и за изпълнението на договорените задължения с кандидатите;
5. оказва методическа помощ на териториалните структурни звена на фонда при изпълнение
на задълженията им по прилагането на кредитните схеми на държавни помощи на фонда
за създаване и придобиване на дълготрайни
активи в земеделието и селските райони;
6. анализира информацията и резултатите
от последващия контрол, осъществяван от
териториалните структурни звена на фонда, и
предлага мерки и действия за подобряване на
дейността;
7. обработва и анализира констатациите за
нередности по ползването на кредитните схеми
на държавни помощи и изготвя мотивирани
предложения до изпълнителния директор за
изискуемост на вземанията; съвместно с отдел
„Правен“ предприема необходимите действия с
оглед събиране на вземанията по предвидения
от закона ред;
8. контролира изпълнението на задълженията
на външните контрагенти на фонда по подписани споразумения във връзка с прилагането на
кредитните схеми и схеми на държавни помощи
за създаване и придобиване на дълготрайни
активи в земеделието и селските райони;
9. управлява и администрира дългосрочните кредити на фонда, в т.ч. кредитите по
инвестиционните програми, действащи до 31
декември 2009 г.;
10. поддържа и администрира информационна система за предоставените инвестиционни
кредити и държавни помощи за инвестиции в
земеделието, в която са обединени данните за
получателите на бенефициентите, размера на
отпуснатите средства, датата на финансиране,
вида на инвестицията или основанието, на което
се предоставят средствата, както и това, дали
отпуснатите средства се обслужват редовно,
или са обявени за изискуеми вземания;
11. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията му, отчита
резултатите от дейността и при необходимост
предлага промени в принципите и механизмите
по прилагането им.
Чл. 37. Отдел „Краткосрочни схеми за
подпомагане“:
1. отговаря за прилагането на държавните
помощи по краткосрочните програми на фонда
и други държавни помощи съгласно действащото законодателство;
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2. обработва и анализира исканията по
краткосрочните схеми за подпомагане; поддържа информационните регистри по повод
изпълнението на задълженията му и архив за
всички отхвърлени или в процес на обработка
искания в съответствие с предвидените за това
срокове; отговаря за опазването и съхраняването
на документацията по одобрените искания за
финансово подпомагане;
3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното усвояване на одобрените кредити и
субсидии и за изпълнението на договорените
задължения;
4. методически ръководи областните дирекции при изпълнение на задълженията им по
краткосрочните програми на фонда;
5. извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на областните дирекции
по краткосрочните програми;
6. контролира изпълнението на задълженията
на външните контрагенти на фонда по подписани споразумения относно краткосрочните
програми;
7. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията му, и предлага
промени в програмите, принципите и механиз
мите на краткосрочните схеми за подпомагане.
Раздел XV
Специализирана администрация на Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ – Агенция САПАРД. Организация и
правомощия
Чл. 38. Централното управление на Държавен
фонд „Земеделие“ – Агенция САПАРД, изпълнява функцията по прилагане и разплащане
на Програма САПАРД и е организирано във:
1. отдел „Европейски схеми“;
2. отдел „Европейско финансиране“.
Чл. 39. Отдел „Европейски схеми“:
1. отговаря за изпълнението на Програма
САПАРД в нейната прилагаща част;
2. обработва и анализира исканията за подпомагане по Програма САПАРД; предлага за
разглеждане в Комисията за избор на проекти
исканията, отговарящи на условията за подпомагане, заложени в Програма САПАРД;
3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното одобряване на исканията за
подпомагане;
4. методически ръководи областните дирекции на фонда – Агенция САПАРД, при
изпълнение на задълженията им по Програма
САПАРД;
5. извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на областните дирекции
на фонда – Агенция САПАРД;
6. следи за изпълнението на задълженията
на външните институции относно Програма
САПАРД;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

7. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията му, изготвя
отчети и предлага промени в програмите,
принципите и механизмите на прилагане на
Програма САПАРД;
8. проверява легитимността и законосъобразността на проведените съгласно националното законодателство обществени поръчки
по общинските мерки по Програма САПАРД.
Чл. 40. Отдел „Европейско финансиране“:
1. отговаря за изпълнението на Програма
САПАРД в нейната разплащателна част;
2. обработва, анализира и изплаща исканията за инвестиционни субсидии по Програма
САПАРД;
3. отговаря за целесъобразното и законосъобразното усвояване на инвестиционни субсидии
по Програма САПАРД и за изпълнението на
договорените ангажименти от ползвателите;
4. методически ръководи регионалните
разплащателни агенции на фонда – Агенция
САПАРД, при изпълнение на задълженията
им по Програма САПАРД;
5. извършва последващ контрол по изпълнение на задълженията на регионалните
разплащателни агенции на фонда – Агенция
САПАРД;
6. следи за изпълнението на задълженията
на външните институции относно Програма
САПАРД;
7. анализира информацията, получена при
осъществяване на правомощията му, подготвя отчети и предлага промени в програмите,
принципите и механизмите на прилагане на
Програма САПАРД.
Раздел XVI
Специализирана администрация на Централното управление на Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Организация
и правомощия
Чл. 41. Централното управление на Държавен
фонд „Земеделие – Разплащателна агенция, е
организирано във:
1. отдел „Селскостопански пазарни механизми“, включващ:
а) сектор „Търговски механизми“;
б) сектор „Полски култури“;
в) сектор „Плодове и зеленчуци“;
г) сектор „Захар“;
д) сектор „Вино“;
е) сектор „Промоционални програми“;
ж) сектор „Мляко“;
з) сектор „Месо и пчеларство“;
2. отдел „Директни плащания на площ“;
3. отдел „Прилагане на мерки за развитие
на селските райони“ (ПМРСР), включващ:
а) сектор „Договориране (ПМРСР)“;
б) сектор „Оторизация на плащанията
(ПМРСР)“;
4. отдел „Рибарство и аквакултури“ (РБА);
5. отдел „Финансово обслужване“, включващ:
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а) сектор „Осчетоводяване“;
б) сектор „Бюджетиране“;
6. отдел „Разплащане“;
7. отдел „Лоши вземания“;
8. отдел „Технически инспекторат“, включващ:
а) сектор „Методология“;
б) сектор „Контролни проверки“.
Чл. 42. (1) Отдел „Селскостопански пазарни
механизми“ – сектор „Търговски механизми“:
1. отговаря за администрирането на системата
за лиценз на износа и издаването на експортни
сертификати за предварително фиксиране на
субсидии за износ;
2. изготвя предложения за оторизиране/
отхвърляне на възстановявания при износ за
земеделски продукти от Анекс I на Договора
за създаване на Европейската общност (Анекс
1), продукти извън Анекс I (преработени земеделски продукти) и управлява гаранциите;
3. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“;
4. освобождава гаранции и изплаща субсидии при износ.
(2) Отдел „Селскостопански пазарни механизми“ – сектор „Полски култури“:
1. администрира схеми за интервенции,
съхраняване на изкупените продукти на пазара
на Общността или експорт за трети страни и
благотворителни операции съгласно одобрен
годишен план на ЕК;
2. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
(3) Отдел „Селскостопански пазарни механизми“ – сектор „Плодове и зеленчуци“:
1. администрира схеми за получаване на
помощ за пресни плодове и зеленчуци и схема
„Училищен плод“ – разпространение на плодове
и зеленчуци в учебните заведения;
2. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
(4) Отдел „Селскостопански пазарни механизми“ – сектор „Захар“:
1. администрира квотния режим за захарта
в Република България и разпределението на
производствени субсидии за захар, използвана
в химическата промишленост; събира такси за
производство на захар;
2. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
(5) Отдел „Селскостопански пазарни механизми“ – сектор „Вино“:
1. администрира схеми за подпомагане на
лозаро-винарския сектор;
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2. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
(6) Отдел „Селскостопански пазарни механизми“ – сектор „Промоционални програми“:
1. администрира промоциите и промоционалните програми, предложени от сдружения;
2. контролира изпълнението на одобрените
промоционални програми;
3. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
(7) Отдел „Селскостопански пазарни механизми“ – сектор „Мляко“:
1. администрира преобразуването и прехвърлянето на индивидуалните млечни квоти и
събирането на вноската за превишение на квоти;
2. осъществява контрол на изкупвачите и
производителите на краве мляко;
3. участва в процедурата по одобряване на
изкупвачите на мляко;
4. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“;
5. администрира подаването на заявления
по схема „Училищно мляко“;
6. осъществява контрол по изпълнение на
задълженията на заявителите по схема „Училищно мляко“;
7. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
(8) Отдел „Селскостопански пазарни механизми“ – сектор „Месо и пчеларство“:
1. администрира националните програми по
пчеларство, одобрени от ЕК;
2. администрира следните интервенционни
схеми за подпомагане: публична интервенция
на говеждо и телешко месо, публична интервенция на свинско месо, частно складиране на
говеждо и телешко месо, частно складиране
на свинско месо, частно складиране на овче и
козе месо, освобождаване (продажба на месо
от публична интервенция за свободна употреба,
за благотворителност, с цел експорт);
3. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
Чл. 43. Отдел „Директни плащания на площ“:
1. организира и осъществява обработването
и оторизирането на заявленията за субсидии по
схемите за плащане на единица площ (СПЕП);
2. извършва повторни проверки на декларираните земеделски парцели;
3. извършва кръстосан контрол чрез използване на компютърна база данни за проверка
за допустимост за подпомагане;
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4. извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“;
5. обработва резултатите от повторните
проверки;
6. уведомява и сътрудничи с кандидатите
за отстраняване на неточности или непълноти,
установени по време на повторните проверки;
7. отстранява установени слабости;
8. сътрудничи с други организационни структури на Разплащателната агенция при подбор
на земеделски стопанства за проверка на място;
9. обработва резултатите от проверки на
място;
10. обработва резултатите от дистанционно
наблюдение;
11. обработва основни документи за изчисляване на плащанията;
12. изчислява санкциите по отношение на
основата за плащане;
13. одобрява изчисленията на размера на
плащанията;
14. отговаря на жалби на кандидати относно
размера на предоставеното плащане;
15. извършва проверка на документи, свързани с обработката и одобрението на плащанията.
Чл. 44. Отдел „Прилагане на мерки за развитие на селските райони“ (ПМРСР):
1. сектор „Договориране (ПМРСР)“:
а) отговаря за процеса на приемане на молби за кандидатстване за финансова помощ по
проекти по Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007 – 2013 г. посредством
подписване на договори за отпускане на финансова помощ, включително проверки на данните,
посочени в молбите за кандидатстване;
б) извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“;
2. сектор „Оторизация на плащанията
(ПМРСР)“:
а) отговаря за одобряване на заявени суми
за плащане;
б) извършва финансов контрол на заявките
за плащане;
в) извършва проверки на одобрени лимити
и допустими разходи, посочени в заявките за
плащане;
г) попълва и проверява контролните листа
за оторизация на плащанията;
д) изготвя доклади за оторизация на плащанията, представяни на компетентните институции;
е) осъвременява и контролира работните
процедури и контролни листа, свързани с оторизацията на плащания;
ж) извършва риск-анализ с цел определяне
на кандидатите или заявките за плащане, които
следва да бъдат проверени на място от отдел
„Технически инспекторат“.
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Чл. 45. (1) Отдел „Рибарство и аквакултури“
(РБА) верифицира разходите по Европейския
фонд за рибарство (ЕФР) съгласно чл. 59, буква
„б“ от Регламент (ЕО) 1198/2006 на Съвета
от 2006 г. за Европейския фонд за рибарство,
което включва точната оценка на извършените
разходи в съответствие с изискванията на европейското право и националното законодателство
с цел гарантиране финансовите интереси на
Общността.
(2) Верификацията на рaзходите включва:
1. проверка за комплектуваността на заявките за плащания;
2. проверка за съответствие с критериите за
допустимост на заявките за плащания;
3. отчитане на резултатите от проверки на
място на 100 на сто (проверките на място се
извършват от специализирания отдел „Технически инспекторат“);
4. калкулация на инвестиционните разходи;
5. проверка за размера на допустимите
разходи.
(3) На базата на извършените процедури по
верификация на разходите отдел „Рибарство и
аквакултури“ извършва:
1. оторизиране на плащанията;
2. поддържане на регистри и извличане на
статистическа информация;
3. архивиране и физическа сигурност на
документите.
Чл. 46. (1) Отдел „Финансово обслужване“ е
на пряко подчинение на финансовия директор.
(2) Отдел „Финансово обслужване“ – сектор
„Осчетоводяване“:
1. отговаря за процесите на осчетоводяване
на всички приходи, разходи и други операции
на Разплащателната агенция, възникнали във
връзка с изпълнение на схемите и мерките за
подпомагане по линия на Европейския фонд за
гарантиране в земеделието (ЕФГЗ), ЕЗФРСР,
ЕФР, както и националния бюджет;
2. води отделни счетоводни сметки по различните схеми и мерки за подпомагане по ЕФГЗ,
ЕЗФРСР, ЕФР, както и националния бюджет;
3. след извършване на осчетоводяванията
подава информация към съответните отдели
на Разплащателната агенция.
(3) Отдел „Финансово обслужване“ – сектор
„Бюджетиране“:
1. изготвя и изпраща седмични, месечни,
тримесечни, шестмесечни и годишни отчети
за нуждите на ЕК относно извършените и
прогнозните разходи и получените приходи по
ЕФГЗ и ЕЗФРСР;
2. обобщава прогнозите за бъдещи разходи
по ОСП и ОРП на ЕС, предоставени от отделите на Разплащателната агенция за текущата
бюджетна година;
3. осъществява контрол за спазването на
определения бюджет по оси и мерки за подпомагане, предвиден в ОСП и ОРП на ЕС.
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Чл. 47. Отдел „Разплащане“ е на пряко
подчинение на финансовия директор и:
1. приема и обработва документация за плащания от оторизиращите звена и осчетоводени
оторизации от отдел „Финансово обслужване“;
2. издава документи и се грижи за трансфера
на средства от банковите сметки на Разплащателната агенция към сметките на крайните
ползватели в търговски банки чрез СЕБРА;
3. извършва плащанията по заявките за
плащане на регистрираните кандидати по
схемите и мерките, финансирани от ЕФГЗ,
ЕЗФРСР и ЕФР;
4. проверява документи за извършени плащания;
5. отговаря за представянето на всички
платежни документи, обработени в отдел „Финансово обслужване“;
6. изготвя писмени процедури за работа и
контролни листа за извършване на плащания
и се грижи за тяхното съответствие и осъвременяване;
7. осъществява взаимодействие с Министерството на финансите и с Българската народна
банка по въпросите на плащания на Разплащателната агенция;
8. съхранява техническата документация на
дейностите си, както и материали съгласно
правилата на регистрация на Разплащателната
агенция.
Чл. 48. Отдел „Лоши вземания“ е на пряко
подчинение на финансовия директор и:
1. получава всички сигнали за нередности и
измами и изискуеми задължения при дейността
на Разплащателната агенция при усвояване
на европейски средства; стартира процедура
по доброволно възстановяване на дължими
средства; предоставя на отдел „Правен“ и на
отдел „Разплащателна агенция“ необходимата
информация за снабдяване с изпълнителни листове, завеждане на граждански и наказателни
производства с оглед защита на интересите на
фонда;
2. води Книгата на длъжниците за сумите,
които следва да бъдат възстановени на Разплащателната агенция;
3. следи за възстановяване на средствата,
предоставени на недобросъвестни ползватели
от бюджета на ЕС и от държавния бюджет на
Република България;
4. следи за събиране вземанията на Разплащателната агенция от Агенцията за държавни
вземания;
5. обработва и съхранява информацията от
отдел „Правен“ за развитието на образуваните
граждански и наказателни производства за
защита на интересите на фонда;
6. осъществява взаимодействие с компетентните национални и европейски органи по
въпроси, свързани с констатираните нередности,
измами и със събиране вземанията на Разплащателната агенция;
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7. докладва на годишна база на ЕК – Генерална дирекция „Земеделие и развитие на
селските райони“, във връзка с констатираните нарушения, измами и изискуеми вземания
при уравняване сметките на Разплащателната
агенция;
8. докладва на тримесечие на Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ) по регистрираните нарушения, измами и изискуеми
вземания във връзка с разследващите функции
на ОЛАФ;
9. докладва периодично констатираните
случаи на измама/нередност на Съвета за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС).
Чл. 49. (1) Отдел „Технически инспекторат“ – сектор „Методология“:
1. изготвя годишен план за дейността на
отдела и отговаря за изпълнението му;
2. изготвя контролни листове, инструкции и
правилници за работата на служителите в отдела и изработва програми за тяхното обучение;
3. отговаря за разработването и актуализирането на методи за проверки на място при
кандидата/ползвателя.
(2) Отдел „Технически инспекторат“ – сектор
„Контролни проверки“:
1. изготвя графици за контролни проверки;
извършва контролни проверки; изготвя доклад
за контролните проверки; извършва мониторинг
върху резултатите от извършените контролни
проверки;
2. прави периодични оценки на резултатите
от контролната дейност, анализира и изготвя
предложения и системни мерки за предотвратяване на слабостите в проверките на място
при кандидата/ползвателя;
3. води писмена документация и изготвя
отчети за всички извършени проверки.
Раздел XVII
Специализирана администрация на териториалните структурни звена на Държавен фонд
„Земеделие“. Организация и правомощия
Чл. 50. (1) Областните дирекции на фонда са
със седалище в областните центрове в страната.
(2) Областните дирекции на фонда се ръководят от директори на областните дирекции,
които са административно подчинени на директора на териториалните структури.
Чл. 51. Областните дирекции на фонда със
седалища София, Варна, Монтана, Пловдив,
Плевен и Ямбол включват:
1. отдел „Прилагане на схеми и мерки за
подпомагане“;
2. отдел „Регионална разплащателна агенция – Агенция САПАРД“;
3. отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“;
4. отдел „Регионален технически инспекторат“.
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Чл. 52. Областните дирекции на фонда със
седалища Разград, Велико Търново, Благоевград,
Хасково и Кърджали включват:
1. отдел „Прилагане на схеми и мерки за
подпомагане“;
2. отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“;
3. отдел „Регионален технически инспекторат“.
Чл. 53. Областните дирекции на фонда
със седалища Бургас, Видин, Враца, Габрово,
Добрич, Кюстендил, Ловеч, Пазарджик, Перник, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София
област, Стара Загора, Търговище и Шумен
включват oтдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“.
Чл. 54. Отделите „Прилагане на схеми и
мерки за подпомагане“ са с териториална компетентност в границите на съответната област
по седалището на областната дирекция.
Чл. 55. Отделите „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ са
с териториална компетентност, както следва:
1. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – София, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“, е
с териториална компетентност в границите на
областите София, Софийска и Перник;
2. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Варна, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“, е
с териториална компетентност в границите на
областите Варна, Добрич и Шумен;
3. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Разград, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“, е
с териториална компетентност в границите на
областите Разград, Русе и Силистра;
4. Областна дирекция „Държавен фонд
„Земеделие“ – Велико Търново, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна
агенция“, е с териториална компетентност в
границите на областите Велико Търново, Търговище и Габрово;
5. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Монтана, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“,
е с териториална компетентност в границите
на областите Монтана и Видин;
6. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Плевен, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“, е
с териториална компетентност в границите на
областите Плевен, Ловеч и Враца;
7. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Благоевград, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“,
е с териториална компетентност в границите
на областите Благоевград и Кюстендил;
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8. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Пловдив, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“, е
с териториална компетентност в границите на
областите Пловдив и Пазарджик;
9. Областна дирекция „Държавен фонд „Земеделие“ – Хасково, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“, е
с териториална компетентност в границите на
областите Хасково и Стара Загора;
10. Областна дирекция „Държавен фонд
„Земеделие“ – Кърджали, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна
агенция“, е с териториална компетентност в
границите на областите Кърджали и Смолян;
11. Областна дирекция „Държавен фонд
„Земеделие“ – Ямбол, отдел „Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“,
е с териториална компетентност в границите
на областите Ямбол, Бургас и Сливен.
Чл. 56. Териториалната компетентност на
отделите „Регионален технически инспекторат“
в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ съвпада с териториалната компетентност на отделите „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“.
Чл. 57. Отделите „Регионална разплащателна
агенция – Агенция САПАРД“ са с териториална
компетентност, както следва:
1. Областна дирекция Държавен фонд
„Земеделие“ – София, отдел „Регионална разплащателна агенция – Агенция САПАРД“, е
с териториална компетентност в границите
на областите София, Софийска, Благоевград,
Кюстендил и Перник;
2. Областна дирекция Държавен фонд
„Земеделие“ – Варна, отдел „Регионална разплащателна агенция – Агенция САПАРД“, е с
териториална компетентност в границите на
областите Варна, Добрич, Разград, Силистра,
Търговище и Шумен;
3. Областна дирекция Държавен фонд
„Земеделие“ – Пловдив, отдел „Регионална
разплащателна агенция – Агенция САПАРД“,
е с териториална компетентност в границите
на областите Пловдив, Стара Загора, Смолян,
Пазарджик и Кърджали;
4. Областна дирекция Държавен фонд „Земеделие“ – Плевен, отдел „Регионална разплащателна агенция – Агенция САПАРД“, е
с териториална компетентност в границите на
областите Плевен, Велико Търново, Габрово,
Ловеч и Русе;
5. Областна дирекция Държавен фонд
„Земеделие“ – Монтана, отдел „Регионална
разплащателна агенция – Агенция САПАРД“,
е с териториална компетентност в границите
на областите Монтана, Враца и Видин;
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6. Областна дирекция Държавен фонд
„Земеделие“ – Ямбол, отдел „Регионална разплащателна агенция – Агенция САПАРД“, е с
териториална компетентност в границите на
областите Ямбол, Бургас, Сливен и Хасково.
Чл. 58. Отдел „Прилагане на схеми и мерки
за подпомагане“:
1. изпълнява функции във връзка с дейността
на фонда по държавните помощи, като:
а) осигурява административно-стопанското
обслужване на областните дирекции на фонда,
координация и контрол върху дейността на
фонда по места;
б) организира, координира и контролира
цялостната дейност по предоставяне на информация за дейността на фонда, условията, критериите, изискванията и документите, необходими
за финансово подпомагане на земеделските
производители в региона;
в) организира, координира и контролира
законосъобразното направление на паричния
ресурс от фонда до земеделските производители по краткосрочните финансови линии и
инвестиционните програми;
г) упражнява пряк контрол за разходване на
средствата по предназначение, като в случай на
установено отклонение на средства уведомява
ръководството на фонда за предприемане на
действия за търсене на отговорност;
д) изпълнява всички предоставени им правомощия съгласно Правилата за финансово
подпомагане на земеделските производители
на фонда, конкретните програми и указания;
е) отговаря за текущия контрол по състоянието на подпомогнатите проекти по националните схеми, тяхното обслужване, целевото
разходване на предоставените средства, състоянието на приетите обезпечения, подновяване
на застраховките в полза на фонда, както и за
изпълнението на всички други задължения от
страна на земеделските производители, произтичащи от сключените с тях договори;
ж) отговаря за съхраняването на документацията в областните дирекции на фонда по
краткосрочните финансови линии и инвестиционните програми;
з) предприема своевременни действия с оглед срочното събиране на вземанията на фонда
съгласно сключените договори по държавните
помощи;
и) извършва проверки по жалби и сигнали
и изготвя отговори по тях;
к) изпълнява нормативните и вътрешните
актове по дейността на фонда, решенията на
управителния съвет, разпорежданията на изпълнителния директор и заместник изпълнителните
директори и методическите указания на директорите на дирекции и началниците на отдели;
2. отговаря за счетоводното отчитане на
средствата по предоставяне на държавните
помощи в областната дирекция, като:
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а) отчита счетоводно постъпилите и разходваните средства на областната дирекция
по финансови линии, отразяващи дейността
на фонда;
б) проверява първичните счетоводни документи за наличие на необходимите реквизити,
съответствие и легитимност съгласно Закона
за счетоводството;
в) извършва контировка на счетоводните
документи съгласно сметкоплана на фонда,
аналитично по партиди;
г) следи за верността на данните по вътрешните разчетни сметки; равнява оборотите и
салдата им ежемесечно и задължително в края
на месеца с Централното управление на фонда;
д) следи за разходите по издръжката на
областната дирекция и разчетите по финансовите линии в областната дирекция; изготвя
ежемесечно справки за нередовни длъжници;
е) подписва платежни нареждания заедно с
директора на областната дирекция на фонда;
ж) изготвя и представя в Централното управление ежемесечно справка за паричния поток
(месечна и в натрупване);
з) подписва всички документи на областната дирекция за поемане на задължения към
земеделския производител;
и) подписва първични счетоводни документи
и е отговорен за стопанските операции;
к) изготвя оборотна ведомост в края на
всеки месец и я представя в Централното управление на фонда;
л) контролира превеждането на възстановените суми от земеделските производители
по предоставени кредити, субсидии, лихви,
застрахователни обезщетения и други съгласно
изискванията на фонда;
м) контролира разходването на средства в
областната дирекция и уведомява Централното
управление при констатиране на нарушения;
н) следи за разходването на паричния ресурс
и при необходимост прави проверка на място
за целевото му разходване;
о) предприема необходимите действия в
рамките на своите компетенции за събиране
на вземанията към фонда;
3. изпълняват функции във връзка с дейността на фонда по прилагането на Програма
САПАРД, като:
а) разясняват целите, дейностите, условията, критериите, изискванията и документите,
необходими за финансово подпомагане по
Програма САПАРД, в съответствие с Многогодишното финансово споразумение, ЗПЗП и
с подзаконовата нормативна уредба;
б) организират дейността на областните
дирекции на фонда съгласно Правилника за работа – прилагаща част по Програма САПАРД;
в) организират, изпълняват и контролират
изпълнението на задачите и указанията, дадени
от изпълнителния директор и от началника на
отдел „Европейски схеми“;
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г) упражняват пряк контрол върху изпълнението на инвестицията в съответствие с
предварителните условия;
д) уведомяват отдел „Европейски схеми“ при
констатирани нарушения от страна на ползвателите на помощта по Програма САПАРД;
е) подават в отдел „Европейски схеми“ необходимата информация в определените срокове;
ж) отговарят за опазването и съхраняването
на документацията за проектите по Програма
САПАРД;
з) извършват проверки по жалби и сигнали
и изготвят отговори по тях;
и) изпълняват стриктно нормативните и
вътрешните актове, свързани с прилагането
на Програма САПАРД, разпорежданията на
изпълнителния директор и методическите указания на началниците на отдели;
4. изпълняват функции във връзка с дейността
на фонда като Разплащателна агенция, като:
а) приемат заявления за кандидатстване
за подпомагане по мерките от Програмата за
развитие на селските райони; извършват първична обработка на приетите проекти; изпращат обработените проекти в отдел „ПМРСР“
в Централното управление на фонда – Разплащателната агенция;
б) приемат заявления за директни плащания
по схемите за директни плащания; извършват
първична обработка на приетите заявления;
изпращат обработените заявления в отдел
„ДПП“ на Централното управление на фонда – Разплащателната агенция;
в) приемат и обработват документи по
схемите, мерките и програмите на отдел „Селскостопански пазарни механизми“ и изпращат
обработените документи в съответните сектори
на отдела.
Чл. 59. Отдел „Регионална разплащателна
агенция – Разплащателна агенция“ изпълнява
функции във връзка с финансирането на проекти по Програмата за развитие на селските
райони, Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“ и националната програма
по пчеларство, като:
1. приема заявки за плащане;
2. извършва първична обработка на приетите заявки;
3. изпраща обработените заявки в съответния
отдел в Централното управление на фонда.
Чл. 60. Отдел „Регионална разплащателна
агенция – Агенция САПАРД“ изпълнява функции във връзка с финансирането на проекти
по Програма САПАРД, като:
1. извършва документални проверки преди
плащането по заявките на ползвателите на
безвъзмездна финансова помощ;
2. извършва проверки по места на всички
постъпили заявки за изплащане на финансова
помощ;
3. изготвя предложения за оторизиране/
отхвърляне на плащанията за всички мерки;
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4. извършва проверки на изпълнението на
проекта след плащането;
5. в случай на установяване на нередности
уведомява отдел „Европейско финансиране“;
6. съхранява копия на всички документи,
свързани със заявките за плащане, и създава
архиви и регистри;
7. изпълнява указанията на изпълнителния
директор и на началника на отдел „Европейско
финансиране“ във връзка с осъществяване на
плащанията по Програма САПАРД.
Чл. 61. Отдел „Регионален технически инспекторат“:
1. организира и осъществява извършването на
проверки на място при кандидата/ползвателя;
2. води писмената документация и изготвя
отчетите за всички извършени проверки;
3. изпраща контролната документация и
отчетите в отдел „Технически инспекторат“ на
Централното управление на фонда – Разплащателната агенция.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА ФОНДА
Чл. 62. (1) Фондът осъществява дейността
си съгласно националното законодателство и
приложимото право на ЕС.
(2) Фондът изпълнява функциите на Агенция
САПАРД съгласно Многогодишно финансово
споразумение.
Чл. 63. Служителите на фонда, заемащи
ръководни длъжности, съобразно възложените функции и задачи на ръководената от тях
организационна структура:
1. възлагат задачи на работещите в организационната структура, контролират и отговарят
за тяхното срочно и качествено изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите
организационни структури на фонда в съответствие с установените организационни връзки
и разпределението на дейностите между тях;
3. ежегодно изготвят отчет за дейността на
ръководената от тях организационна структура
и правят предложения за конкретни мерки за
подобряване на дейността в нея;
4. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на служителите в ръководената
от тях организационна структура.
Чл. 64. (1) Директорите и началниците на
отдели от Централното управление на фонда
ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат и носят отговорност за
дейността и за изпълнението на функциите на
съответната организационна структура в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Директорите на областните дирекции на
фонда осъществяват административно ръководство и контрол върху дейността на служителите
в ръководените от тях териториални структури.
Те отговарят за изпълнението на функциите и
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задачите на фонда в рамките на териториалния
обхват на териториалните структури и съобразно
предоставените им правомощия.
(3) Изпълнението на функциите на директорите на областните дирекции по отношение
на отделите в областните дирекции следва
да гарантира, че акредитираните правила и
процедури по Програма САПАРД и на Разплащателната агенция няма да бъдат изменяни по начин, който да води до национална
акредитация.
Чл. 65. Комуникацията между организационните структури на фонда се извършва на
принципа на йерархичното подчинение.
Чл. 66. Служителите във фонда изпълняват
възложените им задачи съобразно длъжностните
си характеристики.
Чл. 67. (1) Документите, изпратени до
фонда от държавни органи, от юридически
или физически лица, се завеждат във входящ
регистър, като се отбелязват датата и часът на
получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува служебна преписка, която се разпределя според
адресата или съдържанието є.
(3) При подаване на заявления за подпомагане кандидатите удостоверяват пред фонда
обстоятелствата, предвидени в приложимите за
исканото финансово подпомагане нормативни
актове, с писмена декларация.
Чл. 68. Ръководителите на организационни
структури във фонда възлагат с резолюция
изработването на служебните преписки на определен служител. При възлагане на повече от
един служител се посочва отговорният от тях.
Чл. 69. Изходящите от фонда документи се
съставят в 3 екземпляра – един за адресата,
един за отдел „Административно и стопанско
обслужване“ и един за съответната организационна структура, от която изхожда документът.
Вторият екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, изготвил документа, и на
ръководителя на съответната организационна
структура, като се посочва и датата.
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Чл. 70. (1) Работното време на служителите
при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно
и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите се определя със заповед на изпълнителния директор.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Организационна структура“ по смисъла на правилника е всяко функционално
или териториално обособено подразделение
в рамките на единната структура на фонда:
отдел, сектор, включително неговите териториални структури, осигуряващи изпълнението
на функциите на фонда.
Заключителни разпоредби
§ 2. Изпълнителният директор на фонда в
срок един месец от влизането в сила на правилника утвърждава длъжностните характеристики
на служителите.
§ 3. Правилникът се приема на основание
чл. 21, ал. 1 ЗПЗП.
12226

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение на Наредба № І-5 от
2009 г. за условията и реда, при които се
изплаща допълнително възнаграждение за
постигнати резултати в служебната дейност
въз основа на оценка на служителите на
Държавна агенция „Национална сигурност“
(ДВ, бр. 49 от 2009 г.)
Параграф единствен. В чл. 17 т. 1 – 3 се
изменят така:
„1. за оценка 5 – от 40 % до 100 %;
2. за оценка 4 – от 30 % до 70 %;
3. за оценка 3 – от 20 % до 40 %;“.
Председател: Цв. Йовчев
12096
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-147
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, като взех предвид писмо с изх.
№ 163 от 7.07.2009 г. от директора на Професионална
гимназия по облекло и текстил, гр. Плевен, решение
на педагогическия съвет от 3.07.2009 г., предложение
от началника на РИО – Плевен, вх. № 0515-170 от
17.08.2009 г., и като споделям мотивите, описани в
тези документи, определям име на Професионална
гимназия по облекло и текстил, гр. Плевен, както
следва: Професионална гимназия по облекло и
текстил „Христо Бояджиев“, гр. Плевен.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
12176

Министър: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-14-148
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, като взех предвид писмо с вх.
№ 1002-2242 от 4.09.2009 г. от кмета на община
Варна след Решение № 1565-13 в протокол № 16
от 20.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
решение на педагогическия съвет от протокол № 1
от 3.09.2008 г., становище от Регионалния инспекторат по образованието – Варна, и като споделям
мотивите, описани в тези документи, определям
име на ІІ СОУ – гр. Варна, както следва: ІІ СОУ
„Неофит Бозвели“ – гр. Варна.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
12177

Министър: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-14-149
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, като взех предвид писмо с вх.
№ 1002-2242 от 4.09.2009 г. от кмета на община
Варна след Решение № 1564-13 в протокол № 16 от
20.07.2009 г. на Общинския съвет – Варна, решение на педагогическия съвет от протокол № 14 от
10.09.2009 г., становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Варна, и като споделям мотивите, описани в тези документи, определям име
на І СОУ – гр. Варна, както следва: СОУ „Димчо
Дебелянов“ – гр. Варна.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
12178

Министър: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-14-150
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 14, ал. 3 във връзка с чл. 25,
ал. 1, т. 1 ППЗНП, като взех предвид писмо с вх.
№ 1002-2242 от 4.09.2009 г. от кмета на община
Варна след Решение № 1566-13 в протокол № 16
от 20.07.2009 г. на Общинския съвет – гр. Варна,
решение на педагогическия съвет от протокол № 1
от 2.09.2008 г., становище от Регионалния инспекторат по образованието – Варна, и като споделям
мотивите, описани в тези документи, определям
име на ІІІ ОУ – гр. Варна, както следва: ІІІ ОУ
„Ангел Кънчев“ – гр. Варна.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
12179

Министър: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-14-151
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на община Габрово,
Решение № 187 по протокол от 3.09.2009 г. на Общинския съвет – гр. Габрово, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Габрово,
и становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-54 от 13.01.2009 г., изм. със
Заповед № РД-09-1194 от 10.08.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради
преустановяване на образователно-възпитателния
процес и липса на ученици през учебната 2009/2010 г.
закривам НУ „Найден Геров“ – с. Яворец, община
Габрово, област Габрово.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Габрово.
3. Учениците от НУ „Найден Геров“ – с. Яворец,
община Габрово, област Габрово, се пренасочват
към СОУ „Райчо Каролев“ – гр. Габрово, община
Габрово, област Габрово, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на НУ „Найден
Геров“ – с. Яворец, община Габрово, област Габрово,
да се съхранява в СОУ „Райчо Каролев“ – гр. Габрово, община Габрово, област Габрово.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
12180

Министър: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-14-152
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 във връзка с чл. 12, ал. 7 ППЗНП, по мотивирано предложение на кмета на Столична община,
Решение № 511 по протокол №45 от 29.07.2009 г.
на Столични я общинск и съвет, становище от
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Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-54 от 13.01.2009 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1194 от 10.08.2009 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради преустановяване на образователно-възпитателния процес и липса на ученици през учебната 2009/2010 г. закривам 110 ОУ „Проф. Гаврил
Кацаров“, кв. Захарна фабрика, район „Илинден“,
област София-град.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Столична община.
3. Учениците от 110 ОУ „Проф. Гаврил Кацаров“, кв. Захарна фабрика, район „Илинден“, област
София-град, се пренасочват към 3 СОУ „Марин
Дринов“, кв. Захарна фабрика, район „Илинден“,
област София-град, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на 110 ОУ
„Проф. Гаврил Кацаров“, кв. Захарна фабрика, район
„Илинден“, област София-град, да се съхранява в 3
СОУ „Марин Дринов“, кв. Захарна фабрика, район
„Илинден“, област София-град.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
12181

Министър: Й. Фандъкова

ЗАПОВЕД № РД-14-153
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 във връзка с чл. 12, ал. 7 от ППЗНП, по мотивирано предложение на вр.и.д. кмет на община
Стамболово (Решение № 270 от 10.07.2009 г. на
ОбС – с. Стамболово), Решение № 287 по протокол
от 27.08.2009 г. на Общинския съвет – с. Стамболово, становище от Регионалния инспекторат по
образованието – Хасково, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-54
от 13.01.2009 г., изм. със Заповед № РД-09-1194
от 10.08.2009 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради преустановяване на
образователно-възпитателния процес и липса на
ученици през учебната 2009/2010 г. закривам НУ
„Васил Левски“ – с. Пчелари, община Стамболово,
област Хасково.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Стамболово.
3. Учениците от НУ „Васил Левски“ – с. Пчелари, община Стамболово, област Хасково, се
пренасочват към ОУ „Христо Ботев“ – с. Силен,
община Стамболово, област Хасково, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на НУ „Васил Левски“ – с. Пчелари, община Стамболово,
област Хасково, да се съхранява в ОУ „Христо
Ботев“ – с. Силен, община Стамболово, област
Хасково.
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5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Върховния административен съд.
12182

Министър: Й. Фандъкова

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА
СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-667
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 113, ал. 2 във връзка с чл.110
от Закона за биологичното разнообразие поради
лошо състояние без признаци на вегетация:
1. Заличавам от Държавния регистър на защитените природни обекти вековно дърво Летен дъб
(Quercus robur), попадащо в група от 28 дървета,
обявени за вековни със Заповед № 1301 от 5.05.1974 г.
под името „Дъбовете на Славейков“, заведени в
Държавния регистър под № 634, намиращи се в
УПИ-І от кв. № 134-А по плана на гр. София, м.
Лозенец ІІІ част.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
12156

Министър: Н. Караджова

МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 55
от 8 октомври 2009 г.
за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Черешките“, разположена в землищата на с. Киселичево
и с. Бориново, община Смолян, област Смолян
На основание чл. 5, т. 1 и чл. 7, ал. 2, т. 2 във
връзка с чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 53, ал. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет от 9.VII.2009 г. разрешавам на:
1. „Химремонтстрой“ – АД, София, вписано в
регистъра на търговските дружества на Софийския
градски съд под № 45926, със седалище и адрес на
управление София 1606, район „Красно село“, бул.
Ген. Тотлебен 71 – 73, да извършва за своя сметка
дейности по търсене и проучване на метални полезни изкопаеми – подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от Закона за подземните богатства, в
площ „Черешките“, разположена в землищата на
с. Киселичево и с. Бориново, община Смолян,
област Смолян.
2. Обект на разрешението е площ „Черешките“
с размер 3,1 кв. км, индивидуализирана с граници, определени с координатите на точки с № от
1 до 5 в координатната система „1970 г.“ съгласно
приложението.
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3. Правото по т. 1 се предоставя на „Химремонтстрой“ – АД, София, за срок 36 месеца.
4. Разрешението влиза в сила от датата на сключване на договора за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
дейности по цялостния работен проект са задължителни за изпълнение.
6. Условията за осъществяване на дейностите по
търсене и проучване, правата и задълженията на
страните, както и количествата подземни богатства
за добив за технологични изпитания се определят
в договора за търсене и проучване.
Контролът по изпълнение на разрешението и на
сключения договор се осъществява от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър: Тр. Трайков
Приложение
Списък на координатите на граничните точки на
площ „Черешките“ в координатна система 1970 г.
№
1
2
3
4
5

Х
4473451.200
4473457.820
4471539.450
4471538.400
4472891.780

Y
8603190.590
8605000.000
8605000.000
8603751.000
8603186.650

12075

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Северина Пенева
Илиева от Варна на решение на ВСС от 3.VІ.2009 г.
по протокол № 23 за утвърждаване правила за
определ яне индивид уа лните основни месечни
заплати на съдии, прокурори и следователи, по
което е образувано адм. д. № 13697/2009 по описа
на Върховния административен съд.
12118
Административният съд – Плевен, І състав,
призовава Стефка Дончева Бешева с постоянен
адрес Плевен, ул. Дойран 168, вх. А, ет. 3, Маргарита Иванова Таскаева с постоянен адрес София,
ул. Елисавета Багряна 4, ет. 4, ап. 7, Люба Ленкова
Бешева с постоянен адрес София, ул. Цар Асен 64,
ет. 2, и Петър Василев Топалски с постоянен адрес
София, ул. 105 № 28 – всички с неизвестни адреси,
да се явят в съда на 11.І.2010 г. в 10 ч. като заинтересовани страни по адм. д. № 483/2009, заведено от
Евлоги Евлогиев Маринов срещу Заповед № РД-122543 от 26.ІХ.2008 г. на кмета на Община Плевен,
с която е наредено жалбоподателят да придобие
право на собственост върху новообразуван имот
извън строителните граници, определени с подробен
устройствен план с № 646 кв. м, кадастрален район
701, местност „Стража“, землище на гр. Плевен,
с площ 1084 кв. м. Заинтересованите страни да
посочат съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
12119
Пернишкият районен съд призовава Чан Суан
Нгъ, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
10.XII.2009 г. в 10,10 ч. като ответник по гр.д.
№ 4104/2009, заведено от Надка Недялкова Петкова,
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по чл. 99, ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 1 ГПК.
12120
Русенският районен съд, ІІІ гр. състав, призовава
Айнур Хасанов Ахмедов с последен адрес Русе, ул.
Цар Петър 8А, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 17.ХІІ.2009 г. в 10 ч. като ответник по
гр.д. № 4251/2006, заведено от Фатме Яшар Ахмед.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
12121
Русенският районен съд, III гр. състав, призовава Йордан Неделчев Йорданов с последен адрес
Русе, бул. Липник 74, вх. 2, ет. 1, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 17.XII.2009 г. в 10 ч. като
ответник по гр.д. № 4251/2006, заведено от Фатме
Яшар Ахмед. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12122
Софийският районен съд, 72 състав, призова
Петър Любенов Петров с последен адрес София,
ж.к. Илинден, бл. 56, вх. Д, ет. 4, ап. 32, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 14.XII.2009 г.
в 14 ч. като ответник по гр.д. № 6673/2008, заведено
от „Кредибул“ – АД, за търговски иск. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2
ГПК (отм.).
12123
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр.д.
№ 544 по описа за 2009 г. по депозирано мотивирано
искане на Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност чрез председателя
Стоян Кушлев, адрес за призоваване Хасково, бул.
Сан Стефано 3, ет. 4, стая 405, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество, собственост
на Илияна Георгиева Димитрова, ЕГН 8410317579,
от Стара Загора, ул. Арх. Христо Димов 38, вх. А,
ет. 2, ап. 20: недвижим имот – апартамент Б-4-3 на
терасовиден, а съгласно данъчната оценка четвърти
етаж от корпус „Б“ на жилищна сграда за временно
обитаване, с обекти за обслужваща дейност с РЗП
2396,35 кв. м, състояща се от два корпуса – „А“
и „Б“, разделени от делатационна фуга от 54 см,
построена на етап „груб строеж“, намиращ се в
с. Черноморец, община Созопол, област Бургас,
който апартамент е със застроена площ 60,32 кв.
м и се състои от два коридора, спалня, дневна с
кухненски бокс, две бани с тоалетни и тераса, при
граници на апартамента: ап. Б 4-2, двор, ап. Б 4-4,
общ коридор на сградата, заедно с 14,99 кв. м ид.
части от общите части на сградата и отстъпеното
право на строеж върху мястото, върху което е
построена сградата, съставляващо УПИ ІІ-3164 в
м. Акра в землището на с. Черноморец, община
Созопол, област Бургас, в кв. 83 по плана на селото, с площ на УПИ – 1148 кв. м при граници:
ПИ № 3187 и ПИ № 3163, ПИ 3152, УПИ І-3153,
улица, а съгласно схема № 24760 от 8.VІІ.2009 г. на
самостоятелен обект в сградата с идентификатор
81178.3.164.4.18, на с. Черноморец, община Созопол,
област Бургас, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-12 от
24.ІV.2007 г. на изпълнителния директор на АК, с
административен адрес на имота: с. Черноморец,
местност Акра, ет. 4, ап. Б 4-3, намиращ се в сграда
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№ 4, разположен в поземлен имот с идентификатор 81178.3.164, предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
1 с площ 60,32 кв. м и 14,99 кв. м ид. части от
общите части на сградата, съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж 81178.3.164.4.17,
81178.3.164.4.19, под обекта 81178.3.164.4.13, над обекта
няма; лек автомобил „Пежо 206“ с ДК № СТ 8887
АК, рама № WJZ10DXBV6023255������������������
����������������������������������
, година на производство 2000 г., и сумата 33,33 лв. заедно с лихвите,
в наличност по сметка BG25RZBB91551490612008 в
„Райфайзен банк“ – ЕАД, с титуляр Илияна Георгиева Димитрова, ЕГН 8410317579. Делото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
28.І.2010 г. в 10 ч. В двумесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ третите
лица, претендиращи самостоятелни права върху
това имущество или върху отделни имуществени
права от него, могат да встъпят в образуваното гр.д.
№ 544/2009 на БОС, като предявят своите претенции
пред Бургаския окръжен съд като първа инстанция.
12248
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16509/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Руди нова“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 457, вх. 1, ет. 14,
ап. 83, с предмет на дейност: производство, вътрешна
и външна търговия с дрехи, обувки, стоки за бита,
хранителни стоки, бяла и черна техника, търговско
представителство и посредничество, брокерски услуги при покупко-продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, маркетинг и реклама, ресторантьорство и хотелиерство, мениджмънт, транспортни,
преводачески и компютърни услуги, строителство
и ремонт на сгради и съоръжения, всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Димитринка Георгиева
Алипиева и Румен Августов Нейков и се управлява
и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46341
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16948/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топ
скор дивелопмент“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
Парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, внос и износ на
продукти на хранително-вкусовата промишленост,
комисионна, спедиционна дейност, строителство,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди
и течни горива, търговия с резервни части – нови
и втора употреба, и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иеронимос Варнава, който
го управлява и представлява.
46342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16420/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сисифос“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
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„Средец“, бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 2, ап. 3, с
предмет на дейност: проучване, благоустрояване и
експлоатация на недвижими имоти, консултантски
услуги, извършване на всякакъв вид строителна
дейност, инженерство, покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти, представителство
на местни и чуждестранни фирми, посредничество,
всякакъв вид сделки в страната и в чужбина, вкл. да
придобива и да отчуждава в съответствие със закона
вещни права, ценни книжа, права върху изобретения и
търговски марки, ноу-хау, обекти на интелектуалната
собственост. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Атанасиос Капсис
и Георгиос Стелакос и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16843/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „С.Гоуинг лимитид“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство, производство и
търговия със стоки и услуги в страната и в чужбина,
програмни услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска
дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, търговско представителство и посредничество, лизинг, като всяка дейност, за която се
изисква лиценз, разрешително или регистрация, ще
се извършва след получаване на съответния лиценз,
разрешително или регистрация. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Скот Джаспър
Гоуинг, който го управлява и представлява.
46344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14462/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евроорг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Кърниградска 7, с
предмет на дейност: покупка на стоки и вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ, търговско представителство и
посредничество, комисионна, спедиционна, складова
и превозна дейност, лицензионна дейност, дейност
в областта на авторските права, интелектуална
собственост, софтуерни услуги, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, лизингова дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, маркетинг, консултантска
дейност и всички други дейности, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Кирил Георгиев Борисов,
който го управлява и представлява.
46452
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. № 9665/2007 вписа промени за „Студентс
07“ – ООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Красно село“, ул. Ами Буе 45,
ет. 1, ап. 1; вписва като управител Рангел Валериев
Здравков; дружеството ще се управлява и представлява от Валери Валериев Здравков и Рангел
Валериев Здравков заедно и поотделно.
46453
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 22.VIII.2007 г.
по ф.д. № 13196/2006 вписа промяна за „Петров билд
инвест“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Триадица“, ул. Луи
Айер 14, ет. 3, ап. 14, в Разлог, област Благоевград,
ул. Възраждане 19.
46454
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. № 329/2006 вписа промени за „АС сюприм
М“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Маргарита Петрова Василева на „АС
сюприм“ – ООД; за личава като съдру ж ник и
управител Маргарита Петрова Василева; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „АС сюприм
М“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
„АС сюприм“ – ООД (рег. по ф.д. № 4520/2004);
дружеството се управлява и представлява от Анастасия Чавдарова Антова; вписва нов учредителен акт.
46455
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 6922/2006 вписва заличаването на „Балкански проперти“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Свети
Теодосий Търновски 14, вх. Б, ет. 5, ап. 27.
46456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 13834/2005 вписа промени
за „Капш“ – ЕООД: вписва като управител Йохен
Новотни; дружеството ще се управлява и представлява от един от управителите Астрид Тамара
Кауфман и Йохен Новотни поотделно.
46457
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. № 2960/2005 вписа промени за „Стоматологичен център Джеридент“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието от „Стоматологичен
център Джеридент“ – ЕООД, на „Дентален център „Джеридент“ – ЕООД; вписва промяна на
предмета на дейност: извънболнична първична и
специализирана дентална помощ; вписва промени
в учредителния акт.
46458
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14613/2005 вписа промяна за „Еко ризортс“ – АД:
вписва изменения в устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 9.Х.2007 г.
46459
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 23.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14613/2005 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Еко
ризортс“ – АД.
46460
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2287/2004 вписва промени за „Марка
рекс“ – ООД: вписва прехвърляне на 15 дружествени
дяла от Михаил Христов Марчев на Жоро Милчев
Картелов; вписва нов дружествен договор.
46461
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 10685/2004 вписва промени за „Стимерг“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите Стилиян Илиев Аков; вписва като член на съвета на
директорите Светла Иванова Макавеева.
46462
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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. № 11749/2003 вписва прехвърляне на предприятието на „Примиър лизинг“ – ООД (рег. по
ф.д. № 10205/2003), като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Строителство
България“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 11749/2003),
съгласно договор за прехвърляне на предприятие
от 21.IХ.2007 г.
46463
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. № 2108/2003 вписва промени за „Еко
продъктс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Любомир Николов Ников на
Никола Арангелов Ников; заличава като едноличен
собственик Любомир Николов Ников; вписва като
едноличен собственик Никола Арангелов Ников;
вписва нов учредителен акт.
46464
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. № 2803/2003 вписва промени за „Кънтри
турс“ – ООД: вписва прехвърляне на 92 дружествени дяла от „Арои лимитид“ на „Маориум“ – АД;
вписва прехвърляне на 55 дружествени дяла от
„Арои лимитид“ на „Р.Р.Глобал“ – А Д; вписва
прехвърляне на 37 дружествени дяла от Захари
Петров Петров на „Р.Р.Глобал“ – АД; вписва прехвърляне на 93 дружествени дяла от „Арои лимитид“ на „Риникс“ – АД; заличава като съдружник
„Арои лимитид“, Република Кипър; вписва като
съдружници „Риникс“ – АД, Израел, регистрационен номер 514012053, издаден на 1.VIII.2007 г. от
Министерството на правосъдието, фирмен регистър,
Йерусалим, „Маориум“ – АД, Израел, регистрационен номер 514012780, издаден на 2.VIII.2007 г. от
Министерството на правосъдието, фирмен регистър,
Йерусалим, и „Р.Р.Глобал“ – АД, Израел, регистрационен номер 513983882, издаден на 31.V.2007 г. от
Министерството на правосъдието, фирмен регистър,
Йерусалим; вписва нов дружествен договор.
46465
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. № 5762/2002 вписва промени за „Балкангаз
юг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Момчил Здравков Тодоров на Янко Начев
Пеев; дружеството продължава дейността си като
дружество с ограничена отговорност „Балкангаз
юг“ – ООД; вписва като съдружник Янко Начев
Пеев; вписва преместване на седалището и адреса
на управление в София, район „Красно село“, ул.
Яков Крайков 27, вх. Ж, ет. 1, ап. 2; вписва промяна
на предмета на дейност, както следва: изграждане и
експлоатация на регионални газопреносни мрежи,
дистрибуция на природен газ, сгъстен природен газ,
втечнени въглеводороди (пропан-бутан) и петролни
продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
производство и търговия със стоки за бита на
гражданите, промишлени изделия и хранителни
проду кти, представителство и посредничество
при доброволно здравно осигуряване, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякакви други търговски дейности и услуги, незабранени със закон; вписва нов дружествен
договор; дружеството се управлява и представлява
от Момчил Здравков Тодоров.
46466
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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. № 7774/2002 вписва промени за „Ванер“ – ООД:
вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Руси
Борисов Георгиев на Владимир Георгиев Дончев;
заличава като съдружник и управител Руси Борисов
Георгиев; вписва като съдружник и управител Владимир Георгиев Дончев; вписва промяна в адреса
на управление – ж.к. Разсадника – Коньовица, бл.
87, вх. 9, ет. 5, ап. 15; дружеството се управлява
и представлява от Станислава Русева Дончева и
Владимир Георгиев Дончев заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
46467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 16140/98 вписва промени за „Сиконко
билдинг“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Таня Владимирова Вучева; вписва
като член на съвета на директорите Иван Тодоров
Кирилов.
46468
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 26.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 16104/98 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Сиконко
билдинг“ – АД.
46469
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. № 1882/98 вп исва п ромен и за „Про фит – СЦ“ – ООД: вписва промяна на наименованието от „Профит – СЦ“ – ООД, на „Некст левъл
кънстракшънс“ – ООД; вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 73, ет. 2, ап. 4; вписва
като управител Димитър Иванов Младенов; дружеството се управлява и представлява от Светослав
Желязков Атанасов и Димитър Иванов Младенов
заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
46470
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4243/98 вписва промени за „Скай арт
2000“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Емил Асенов Димитров;
вписва прехвърляне на 34 дружествени дяла от
Емил Асенов Димитров на Асен Емилов Димитров; вписва прехвърляне на 33 дружествени дяла
от Емил Асенов Димитров на Виктория Антонова
Русчева; вписва прехвърляне на 33 дружествени
дяла от Емил Асенов Димитров на „Макато“ – АД,
представлявано от Тошко Колев Георгиев; вписва
като съдружници Асен Емилов Димитров, Виктория
Антонова Русчева и „Макато“ – АД (рег. по ф.д.
№ 1450/2005); дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „Скай
арт 2000“ – ООД; вписва преместване на седалището и адреса на управление от район „Оборище“,
ул. Искър 28, в район „Лозенец“, бул. Никола Вап
царов 31, ап. 1А; вписва като управител Тошко
Колев Георгиев, който управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен договор.
46471
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. № 8652/97 вписва промени за „Вега еърлайнс“ – ООД: вписва промяна на наименованието
от „Вега еърлайнс“ – ООД, на „Карго Ер“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
46472
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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. № 16535/95 вписва промени за „Топик сервиз“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Анатолий Ткачук на Методи Горянов Влъч
ков; заличава като съдружник Анатолий Ткачук;
вписва промени в дружествения договор.
46473
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 17300/95 вписа промени за „Мостстрой – инженеринг“ – ЕАД: заличава като член на съвета на
директорите Мирослав Иванов Мазнев; вписва като
член на съвета на директорите Никола Стефанов
Петринин; вписва като председател на съвета на
директорите Орлин Георгиев Хаджиянков; вписва
като зам.-председател на съвета на директорите Олег
Станимиров Гурбалов; вписва като изпълнителен
директор Никола Стефанов Петринин; дружеството
се представлява заедно или поотделно от всеки един
от членовете на съвета на директорите.
46474
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. № 5034/95 вписа промени за
„Калиман Карибе“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 500 000 лв. на 900 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
46475
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3160/95 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„ДатаМакс“ – АД.
46476
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. № 1049/94 вписа промени за „Ванид – Телком“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Иван Георгиев Илиев;
вписва прехвърляне на всички дружествени дялове,
съставляващи 100 % от капитала на дружеството,
от Иван Георгиев Илиев на Минка Тонева Станкова
и Радостина Тонева Кантарджиева; вписва като съдружници и управители Минка Тонева Станкова и
Радостина Тонева Кантарджиева; дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена
отговорност „Ванид – Телком“ – ООД; вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Красна поляна“, ж.к. Илинден, бл. 17,
вх. 24, ет. 3, ап. 3; вписва увеличение на капитала
на 5000 лв.; вписва промяна на предмета на дейност: вътрешна и външна търговия, производство и
търговия с инсталационни и телекомуникационни
системи и уредби, спедиция, хотелиерство, ресторантьорство, вътрешен и международен туризъм,
производство на стоки, складова дейност, търговско
представителство и посредничество, рекламна и
маркетингова дейност, производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска
продукция, както и всички други незабранени със
закон дейности; дружеството ще се управлява и
представлява от Минка Тонева Станкова и Радостина Тонева Кантарджиева заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
46477
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 4913/94 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Бойко Николов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Бо – Ни“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 12543/2006).
46478
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 3.IХ.2007 г. по
ф.д. № 6732/93 вписа промяна за „Застрахователна
компания Уника живот“ – АД: вписва увеличение
на капитала от 6 000 000 лв. на 6 400 000 лв. чрез
издаване на нови 400 000 поименни безналични
акции с номинална стойност 1 лв.
46479
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1667/93 вписа промени за „Лаб диагностика“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла и съсобствеността си в съсобствения 1
дружествен дял от Цветелина Венциславова Лапева
на Павлета Христофорова Лапева; заличава като
съдружник Цветелина Венциславова Лапева; вписва
като съдружник Павлета Христофорова Лапева;
вписва промени в дружествения договор.
46480
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г. по
ф.д. № 29952/92 вписа промени за „Априком“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Подуяне“, кв. Левски, ул. 545 № 5;
допълва предмета на дейност с „покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба“; вписва промени в дружествения договор.
46481
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 14284/91 вписа промяна за „Булгранит“ – АД:
заличава като прокурист Росен Йорданов Йорданов.
46482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16471/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Пи
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Черни връх 92, с
предмет на дейност: дружеството при спазване на
действащата нормативна уредба и след получаване
на съответните разрешения и лицензии, когато това
е необходимо, ще упражнява дейност със следния
основен предмет: покупко-продажба, отдаване под
наем и управление на недвижими имоти, строителство, инженерингова дейност, интериорни проекти
и дизайн, търговия със стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или преработен
вид, търговско представителство и посредничество,
комисионерство и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство,
ресторантьорство, всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стефан Филипов Тотев,
който го управлява и представлява.
46483
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16786/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Надин – АБ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ул. Дървенишка
река 7, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, оказионна и комисионна
търговия, внос-износ, търговия на едро и дребно,
експлоатация на заведения от типа на общественото
хранене, кафе-аперитиви, атракционни заведения,
магазини за хранителни и битови стоки, производствена дейност в областта на хранително-вкусовата и
леката промишленост, транспортна и таксиметрова,
туристическа, селскостопанска, рекламна дейност
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в страната и в чужбина, търговско посредничество
и представителство, осъществяване на услуги за
населението, маркетинг, лизинг, ноу-хау, информационно обслужване, осъществяване на всестранна
стопанска дейност, както и да провежда всякаква
друга дейност, непосочена и незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Албена Цветанова Богданова, която го
управлява и представлява.
46484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16808/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „ВН – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 2, бл. 635,
вх. Б, ет. 8, ап. 67, 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, организиране
на икономическа помощ по дейността на фирмите, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
консултантски сделки, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба 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 Нели Йорданова Михайлова, която го управлява и представлява.
46485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16694/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Веселите кръчми“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 100, вх. Е, ет. 7,
ап. 20, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство (след съответното разрешение), външно- и
вътрешнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, производство на промишлени,
селскостопански, хранителни и битови стоки, мениджмънт, маркетинг, консултации, както и всички
други дейности, които не са забранени от законодателството на Република България. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Бочев Ерменков, Мартин Щилиянов
Бабкин, Любомир Йонков Недков, Евгени Иванов
Гачев и Стоил Христов Лилков и се управлява и
представлява от Николай Бочев Ерменков.
46486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16886/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Литъл
биг филмс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Ивац войвода 10, с предмет на дейност: филмопроизводство,
филморазпространение и обслужване на филмови
продукции, реклама и рекламна дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Светослав Александров
Дойчинов, който го управлява и представлява.
46487
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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. № 4095/2000 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Статош – Сашо Александров“
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Статош“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 13723/2007).
46488
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. № 1732/2000 вписва промени за „Кокоел“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик
на капитала Иванка Янкова Анкова; вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Иванка Янкова
Анкова на „Толакс груп“ – ООД, представлявано
от Томас Василис Лафчис; вписва като едноличен
собственик на капитала „Толакс груп“ – ООД,
САЩ, ул. Н. Маркет 1220, Сюит 606, Уилмингтон,
Ню Касъл Кънтри, Делауер 19801; вписва промяна
в адреса на управление от ул. Бачо Киро 10 на ул.
Сан Стефано 4Б, ет. 5, ап. 14; вписва нов учредителен акт на дружеството.
46489
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. № 12696/2000 вписва промени за „Ван
турс“ – ЕООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон,
бл. 20, вх. Д, ет. 7, ап. 85.
46490
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. № 8818/97 вписва промени за „Гатко“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, район „Лозенец“, ул. Яна Язова
10, ап. 12; вписва промени в учредителния акт.
46491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16799/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Рави – Мар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 142, вх. Б, ет. 3,
ап. 31, с предмет на дейност: откриване и експлоатация на атракционни и развлекателни обекти и
дискотеки, организиране и провеждане на развлекателни игри, ревюта, изложби, продуцентска и
импресарска дейност, тиражиране и разпространение
на аудио-визуални продукти (при спазване на Закона
за авторското право), придобиване, откупуване и
трансфер на авторски права върху търговски марки,
промишлени образци, аудио- и видеоизображения,
звуков маркетинг, придобиване на авторски, издателски и разпространителски права върху аудиовизуални продукти и сделки с такива права, както
и всякакви други незабранени със закон дейности,
които по преценка на съдружниците са или биха
могли да бъдат от полза за дружеството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария Петрова Богданова-Дудева и Равина
Антонова Манчева и се управлява представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
46492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 16554/2007 вписа промяна за „Инверсионес дуеро – България“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Бургаския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Бургас, ул.
Иван Шишман 2, партер, в София, район „Оборище“, ул. 11 август 17, партер.
46493
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16751/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мартин“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 4, бл. 433, вх. А,
ет. 10, ап. 55, с предмет на дейност: управление
(менажиране) и експлоатация на търговски обекти,
в т.ч. заведения за хранене и развлечения, покупко-продажба, дистрибуторство и посредничество
на хранителни стоки, безалкохолни и алкохолни
напитки, посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти в страната и в чужбина, инвеститорски дейности, свързани с недвижими имоти в
страната и в чужбина, агентство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Иванов
Илиев, който го управлява и представлява.
46494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16840/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Братя Гигови“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. 584 № 8, с предмет на дейност:
транспортна дейност и услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество (след получаване
на съответното разрешение), както и участие във
всякаква разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Светослав Иванов Гигов и Даниел
Иванов Гигов и се управлява и представлява от
Светослав Иванов Гигов.
46495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16739/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сида
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 125, вх. А,
ет. 10, ап. 59, с предмет на дейност: организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, строително-монтажни работи,
търговия с всякакъв вид стоки и услуги в страната и в чужбина, строителство, ресторантьорство,
хотелиерство, представителство, посредничество
и агентство на български и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, външнотърговска дейност,
реекспорт, комисионна, спедиционна, рекламна и
всякаква друга дейност със стоки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Стоилка Илиева Ангелова,
която го управлява и представлява.
46496
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16427/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Томар
ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 413, вх. Д,
ет. 5, ап. 38, с предмет на дейност: търговия със
стоки и услуги в страната и в чужбина, консултантска дейност във връзка с търговията със стоки,
транспорт на хора и товари в страната в чужбина,
посредничество, комисионерство и агентство на
български и/или чуждестранни физически и/или
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юридически лица в страната и в чужбина, както
и други дейности, незабранени с нормативен акт.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Антон Бориславов Митов, който го
управлява и представлява.
46497
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16398/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мед плюс Ф“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, пл. Славейков 11, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, внос, износ, реекспорт,
посредническа, агентска и комисионерска дейност,
счетоводни услуги, търговия в свободните безмитни
зони, маркетинг, рекламна и издателска дейност,
импресарска дейност, организиране на изложби,
панаири, симпозиуми, спортни състезания, турнири,
конкурси и др., вътрешен и международен туризъм
(след получаване на необходимите разрешения и
лицензи), преводачески услуги, организиране на
учебни курсове и школи, квалификационни курсове,
курсове за преквалификация, частни училища и
детски градини, спедиторски и транспортни услуги в
страната и в чужбина със собствен и нает транспорт
(след получаване на необходимите разрешения и
лицензи), правни, бизнес и технически консултации
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, закупуване, ползване и отстъпване на
обекти на интелектуалната и индустриалната собственост, създаване и разпространение на програмни
продукти и системи, електронна и аудио-визуална
продукция и мултимедийни продукти, строителство
на сгради и съоръжения в страната в чужбина, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими
имоти, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Емилия Енчева Николова и Иван
Ангелов Дичев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно или поотделно.
46498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16568/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Авто
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел 1, бл.
417, вх. В, партер, с предмет на дейност: всякакъв
вид транспортна дейност в страната и в чужбина,
превозна, спедиторска дейност, превоз на пътници
и товари, внос на коли, отдаване коли под наем,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всякакъв вид строително-монтажни работи, търговско представителство и посредничество,
предприемачество, лизинг, внос и износ, реекспорт
на стоки и всички други сделки и услуги, които не
са забранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Емилиян Емилов Динев,
който го управлява и представлява.
46499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16484/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стил дизайн проект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Одрин 142 – 144,
ап. 7, с предмет на дейност: производство, съхранение и търговска реализация на промишлена и
селскостопанска продукция, хотелиерство и рес-
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торантьорство, посредническа и комисионерска
дейност, както и всички други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Гергана Миткова Рангелова и Ивайло Зафиров
Зафиров и се управлява и представлява от Гергана
Миткова Рангелова.
46500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15829/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ентарзис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Младост 4, бл. 413, вх. 3 ет. 8,
ап. 68, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
проектиране на граждански и промишлени сгради,
строителство и инженерингова дейност, маркетинг,
лизинг, транспортна и спедиторска 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 Виктор Росенов Панайотов, който го
управлява и представлява.
46501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 11892/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мир интернационал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Патриарх Евтимий
98, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: изграждане
на център за медицински услуги, лечение и профилактика, предприемаческа дейност, външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, извършване на комисионни
сделки, транспорт и спедиция, посредническа и
консултантска дейност при покупко-продажби на
недвижими имоти, посредническа и консултантска
дейност на територията на страната и в чужбина,
строителство, проектиране, монтаж, ремонтни
дейности на различни обекти, търговска дейност,
софтуер, консултантска, рекламна, издателска,
покупка на стоки с цел продажба, производство
на стоки с цел продажба, организиране на връзки
с обществеността, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон и съобразена с изискванията
за разрешителни и лицензионни режими. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Фаиз Махмуд Мохамад Шагале
и Таруат Юсеф Мохамед Алхело и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46502
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16237/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Самостоятелна
медико-техническа лаборатория – Гершо“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Младост 1 – Мусагеница,
бл. 100, вх. В, ет. 5, ап. 41, с предмет на дейност:
специфични технически дейности, предписани от
лекар, снемаемо и неснемаемо протезиране, изработка на всички видове специализирани медицински и помощни средства: обикновени, сложни или
високоспециализирани снемаеми и неснемаеми
зъбопротезни конструкции с лечебно-възстановителен и естетичен ефект, ектопротези, обтуратори
и др., както и всички видове технически поправки
и възстановяване на съществуващи зъбопротезни
конструкции, търговски сделки единствено за нуж-
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дите на осъществяваната медицинска дейност и за
обслужване на пациентите съгласно чл. 3, ал. 4
ЗЛЗ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Андрей Димитров Герасков, който го
управлява и представлява.
46503
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16620/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Спот 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Криволак 12, с предмет на дейност:
букмейкърска дейност, организация и провеждане
на хазартни игри, игри с развлекателен или спортен
характер, други залози, представителство, посредничество и комисионерство, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Благоев Георгиев и Георги Иванов Пандев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
46504
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16410/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джулиъс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 1, бл. 114,
вх. В, ет. 8, ап. 67, с предмет на дейност: ресторантьорство и хотелиерство, обществено хранене,
кетъринг, търговско посредничество, т у ризъм,
вътрешно- и външнотърговска дейност и всички
други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Цветан Красимиров Тодоров, който го
управлява и представлява.
46505
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16596/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мирсофт сълюшънс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, бул. Янко
Сакъзов 1, ет. 4, ап. 13, с предмет на дейност: разработване и поддръжка на софтуер, интегриране и
инсталация на софтуер, инсталация и поддръжка
на компютърни мрежи, поддръжка на компютри
и мрежи, вътрешно- и външнотърговска дейност
със софтуерни и други продукти, производствена
дейност, рекламна дейност, услуги, транспортна
дейност в страната и в чужбина, вкл. със специализирани камиони, превоз на пътници и товари,
вътрешен и международен туризъм, туроператорска
и туристическа агентска дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Любомир Емилов Любомиров, който
го управлява и представлява.
46506
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16393/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Тони Тренева“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, ж.к. Студентски град, бл. 57, вх. В,
ет. 6, ап. 616, с предмет на дейност: фризьорски и
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козметични услуги, маникюр, педикюр, татуировки,
пиърсинг, вътрешно- и външнотърговска дейност и
производство на всички видове стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена от наредба, закон
или правилник. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Тони Емилова
Тренева и Крум Иванов Тренев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
46507
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14364/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Коколса
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Средна гора
102, ап. 4, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, предприемаческа дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, търговска дейност,
внос, износ, реекспорт, спедиторска и комисионна
дейност, консултантска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 10 000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Групкоколса Инверсионс
Де Футур“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителите Мануел Оливас Верай и Рохер
Саура Гонсалес заедно и поотделно..
46508
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16551/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стърлинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Липа 15, с предмет на
дейност: хотелиерство и временно настаняване,
ресторантьорство, експлоатация на заведения за
обществено хранене, увеселителни заведения и
спортни съоръжения, вътрешна и външна търговия,
както и всички останали дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Тобо – Дира“ – ООД (рег. по ф.д. № 265/2006),
и се управлява и представлява от Георги Иванов
Шопов и Рахамим Сами Грандебул заедно.
46509
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3540/2006 вписва промени за „БГстроител“ – ООД: вписва прехвърляне на 34 дружествени
дяла от Руси Петров Русев на Константин Иванов
Коняров; вписва прехвърляне на 34 дружествени
дяла от Марин Илиев Янев на Константин Иванов
Коняров; заличава като съдружници Руси Петров
Русев и Марин Илиев Янев; заличава като управител Марин Илиев Янев; вписва промяна на
наименованието от „БГстроител“ – ООД, на „Би
Еф Ди ЕООД“ – ЕООД; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Би Еф Ди ЕООД“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала е Константин Иванов
Коняров; дружеството се управлява и представлява
от Константин Иванов Коняров; вписва промяна
на седалището и адреса на управление – София,
район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 362, вх. Б,
ет. 3, ап. 28; вписва учредителен акт.
46510
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3661/2006 вписва промени за „Агенция
за транспортни услуги Хименес Веселин“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, предста-
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вляващи целия дружествен капитал на „Агенция за
транспортни услуги Хименес Веселин“ – ЕООД, от
Бисер Георгиев Андреев на Малина Константинова
Филаретова; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Бисер Георгиев Андреев;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Малина Константинова Филаретова; вписва нов учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от управителя Малина
Константинова Филаретова.
46511
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 13985/2006 вписва промени за „Дилот“ – ЕАД:
вписва решението на едноличния собственик на
капитала за промени в устава; заличава като членове на съвета на директорите Александър Томов
Лазаров и Теодора Благоева Борисова; дружеството е със съвет на директорите в състав: Павлина
Стефанова Николова – председател и изпълнителен директор, Елена Силвестърова Иларионова и
Александър Стоилов Саздов; вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Изгрев“,
ул. Фредерик Жолио-Кюри 19, бл. 1, ет. 6, ап. 10;
дружеството се представлява от председателя на
СД и изпълнителен директор Павлина Стефанова
Николова.
46512
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. № 5137/2006 вписва промени за „ТН класик“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени
дяла от Тамара Владимирова Василева на Анелия
Владимирова Славева; вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Невяна Цанкова Михайлова
на Констанса Вълкова Върбанова; заличава като
съдружници и управители Невяна Цанкова Михайлова и Тамара Владимирова Василева; вписва като
съдружници и управители Анелия Владимирова
Славева и Констанса Вълкова Върбанова; вписва
преместване на седалището и адреса на управление – София, район „Подуяне“, кв. Левски Г, бл. 24,
вх. А, ет. 8, ап. 29; дружеството ще се управлява
и представлява от Анелия Владимирова Славева и
Констанса Вълкова Върбанова заедно и поотделно.
46513
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5963/2006 вписва промени за „РВМ – Благоев“ – ООД: вписва увеличение на капитала от
5000 лв. на 18 000 лв.; вписва промени в дружествения договор.
46514
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 5.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 7125/2003 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Комплекс
Сердика груп“ – ЕАД.
46515
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 5.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 7125/2003 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Комплекс
Сердика груп“ – ЕАД.
46516
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 10239/2003 вписва промени
за „Джанг Фънгдзю“ – ООД: вписва прехвърляне
на 5 дружествени дяла от Съй Хуахуй на Джанг
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Фънгдзю; заличава като съдружник Съй Хуахуй;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Джанг
Фънгдзю“ – ЕООД; дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Джанг Фънгдзю; вписва нов устав.
46517
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8513/2002 вписва промени за „Фриго
фууд продъктс“ – ООД: вписва прехвърляне на 75
дружествени дяла от Павел Иванов Караиванов
на Иван Велиславов Младенов; заличава като съдружник Павел Иванов Караиванов.
46518
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. № 1255/2000 вписва промени за „Транс
комерс 2000“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Анджело Тодоров Петков
на Александър Вергилов Владимиров; заличава
като едноличен собственик и управител Анджело
Тодоров Петков; вписва като едноличен собственик
и управител Александър Вергилов Владимиров.
46519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16576/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Вендита МР“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, с. Владая, ул. Бургийска скала 10, с
предмет на дейност: покупка, продажба, замяна и
наеми на недвижими имоти в страната и в чужбина,
транспортна дейност, мениджмънт и реклама на
стоки и услуги, търговия на едро и дребно, хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон (след снабдяване с лиценз, където това
е необходимо). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Росен Костадинов Гълъбов и Милена Любомирова Цакова и
се управлява и представлява от Росен Костадинов
Гълъбов.
46520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16561/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Криспи Дък“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 74,
ет. 3, ап. 9 (вдясно от входа), с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, производство
на хранителни, селскостопански и битови стоки,
посреднически и комисионни услуги, 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, вътрешен и международен
туризъм, както и всички други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кристина Джейн Флеминг и Филип Уилиъм Ащън и се
управлява и представлява от управителя Кристина
Джейн Флеминг.
46521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 3101/2007 вписва промени
за „Евроестейтс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Роджър Елиас Зард Абу
Жауд на Рафик Елиас Зард Абу Жауд; вписва като
съдружник Рафик Елиас Зард Абу Жауд; друже-
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ството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „Евроестейтс“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
46522
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16825/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Златина
голд мега ювелири“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Дунав 11,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
със стоки от всякакъв вид, търговия с изделия от
благородни метали и скъпоценни камъни от местно
производство и от внос, продажба на златна и сребърна бижутерия, производство, изработка, преработка и ремонт на изделия от благородни метали,
вътрешнотърговски сделки с благородни метали
и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от
благородни метали и скъпоценни камъни, търговско представителство, агентство и посредничество,
маркетингова и рекламна дейност, туристическа и
туроператорска дейност и всички видове услуги за
населението, производство и търговия с хранителни
и промишлени стоки и селскостопанска продукция,
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 Георги Славчев Янков,
който го управлява и представлява.
46523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16722/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Панолис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, ул. Вилна зона Бункера
999, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
рекламна дейност, консултантска дейност, комисионна дейност, транспортни услуги в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство, хотелиерство, търговско представителство и посредничество и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Панайотис
Олимбиос, който го управлява и представлява.
46524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16672/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Селенит
05“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 311, вх. Б,
ет. 1, ап. 32, с предмет на дейност: масажи, козметични услуги, маникюр, педикюр, фризьорски и
бръснарски услуги, търговия с части и компоненти
за охранителна техника, услуги, свързани с проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на охранителна
техника, консултантски услуги, комисионерска и
посредническа дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Румяна Йорданова Кавръкова, която го управлява и представлява.
46525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16656/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Булсити – Бочеви“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Иван Йончев 6, бл. 1, ет. 2, ап. 6, с предмет на
дейност: посредничество при покупко-продажба на
недвижими имоти (брокерска дейност), производство и търговия с промишлени, потребителски и
селскостопански стоки, внос и износ, транспортна
и спедиторска дейност и всякаква дейност по смисъла на чл. 1 ТЗ, с изключение на тези, за които
се изисква специално разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борислав Иванов Бончев и
се управлява и представлява от управителя Мариета
Бориславова Захариева.
46526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17159/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тишлер комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, бул. Сливница
172, 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 всички
други сделки и услуги, които не са забранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Александър Симеонов Боянов, който
го управлява и представлява.
46527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16540/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лилия
фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, Инд. зона „Орион“, ул.
3020 № 34, ет. 4, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Лиляна Илиева
Герасимова, която го управлява и представлява.
46528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16727/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Николай Гелев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 91,
вх. Б, ет. 9, ап. 53, с предмет на дейност: търговия,
ресторантьорство, внос-износ, представителство,
посредничество, агентство, консултантска дейност,
покупко-продажба, наем, сделки от всякакъв вид с
недвижимо и движимо имущество, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Николай Василев Гелев,
който го управлява и представлява.
46529
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16858/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Вектор
интернешънъл програмс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“, бул.
Княз Дондуков-Корсаков 34, вх. А, ет. 3, ап. 16, с
предмет на дейност: търговско представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юриди-
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чески лица, консултантски услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни и сделки
с интелектуална собственост, придобиване, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими
имоти, посредничество при покупко-продажба на
движими и недвижими имоти и ограничени вещни
права върху тях, както и всякакви други сделки и
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Светла Радкова Гинчина, която го управлява и представлява.
46530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17031/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „МСтудио“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Княз Борис I № 141,
с предмет на дейност: рекламна и художествена
фотография, друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Магдалена Валериева Стоилова, която
го управлява и представлява.
46531
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16197/2007 вписва промени за „Божика“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на
дейност: покупко-продажба (обмяна) на валута при
изпълнение на специалния режим за това, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, 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.
46532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16687/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВАГ инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Маруша 1, с
предмет на дейност: проектантска, инженерингова,
строителна и ремонтна дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, интериорни и екстериорни
проекти, външнотърговска и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, вътрешен и международен транспорт,
вътрешен и международен туризъм, рекламна и
информационна дейност, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Лиляна Владимирова Георгиева и Владимир
Асенов Георгиев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
46533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16767/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Брилянт
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Балканджи
Йово, бл. 31, ет. 7, ап. 28, с предмет на дейност:
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външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство, търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки, международен и вътрешен туризъм, вътрешен и международен транспорт, ресторантьорство,
хотелиерство и кафетерия, проектиране, ремонт
и строителство, предприемачество, рекламна и
информационна дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Гасан Хубеш и се управлява и представлява от управителя Красимира Иванова Налбантова-Хубеш и Гасан Хубеш заедно и поотделно.
46534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17184/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Дрийм 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 116, ет. 6, ап. 126,
с предмет на дейност: търговия със строителни
материали, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други дейности, сделки и услуги, за които
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петя Георгиева Георгиева, Лидия Недялкова
Станоева, Велизар Костадинов Димитров и Петя
Тодорова Зинкова и се управлява и представлява
от Симеон Кирилов Иванов.
46535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17259/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Камбаните
2. 0“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Борово, ул.
Ястребец 9, бл. 2, ателие 1, с предмет на дейност:
строителство, покупка и продажба на недвижими
имоти, транспортна, търговска и консултантска
дейност, търговско представителство и посредничество, 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
„Ропотамо капитал“ – ООД, и се управлява и
представлява от управителя Теодор Тенев Ленков
и Милен Веселинов Герганов заедно и поотделно.
46536
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17247/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арт
пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, кв. Волуяк, ул. Малина
24, с предмет на дейност: производство и монтаж
на PVC и алуминиева дограма, производство и
търговия с всякакви стоки и услуги в страната
и в чужбина, строителство и ремонти, отдаване
под наем на автомобили, търговско представителство, посредничество, рекламна, селскостопанска,
туристическа дейност и услуги, транспортни и
авторемонтни услуги, производство, изкупуване,
преработка и търговия с всички видове хранителни и промишлени стоки, както и всякаква друга
дейност на територията на страната, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Божидар Ангелов Божов, който
го управлява и представлява.
46537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16782/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Едикта“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл. 608, вх. Д, ет. 6,
ап. 121, с предмет на дейност: организиране и
провеждане на курсове, семинари и научни срещи,
подготовка, печат и разпространение на книги, научна литература и други печатни изделия, търговска
дейност, внос и износ на стоки, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дора Георгиева Пачова и Мария Георгиева
Джонгова-Крумова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17042/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ен
трейд България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Цар Самуил 19, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: търговия
с електрическа енергия, пренос на електрическа
енергия, топлинна енергия или природен газ, разпределение на електрическа енергия или природен
газ, съхранение на природен газ, организиране на
пазар на електрическа енергия, обществена доставка на електрическа енергия или природен газ,
снабдяване с електрическа енергия или природен
газ от крайни снабдители, търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност,
внос и износ, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Сил – тек индъстрис“ – АД (рег. по
ф.д. № 8575/2007), и се управлява и представлява
от Николай Тодоров Даскалов и прокуриста Румен
Йорданов Нанов заедно.
46539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17204/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Агон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Бай Михал 16, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество, производство на стоки от
дърво и други материали на битова мебел, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорство, спортна
дейност в страната и в чужбина, консултантски
услуги, информационни технологии, транспортна и
спедиторска дейност, търговско агентство, реклама
и маркетинг, инженеринг, логистика и всяка друга
стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Владимир Петров Петров и Георги
Лазаров Георгиев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
46540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16989/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марийка
Жайгарова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен
34, с предмет на дейност: търговия на дребно с ле-
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карствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Марийка Благоева Жайгарова, която го управлява и представлява.
46541
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17152/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Еф
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Хиподрума, ул.
Софийски герой 3, вх. Б, ет. 1, ап. 21, с предмет на
дейност: рекламна и издателска дейност, предпечатна
подготовка, уебдизайн, трансфер на технологии и
ноу-хау, предоставяне на интернет услуги, търговска,
инженерингова и ремонтна дейност в областта на
високотехнологични продукти и системи, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, финансово-брокерска, транспортна и лизингова дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Тихомир Христов Христозов, който го
управлява и представлява.
46542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16670/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Индипендънт сървей бюро“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл.
152, ет. 6, ап. 30, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговска дейност с всякакви стоки и изделия, рекламни, програмни и други услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и лицензионни сделки, туристически
услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, 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 Явор Христов Григоров,
който го управлява и представлява.
46543
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17102/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бет
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл.
113, вх. В, ет. 5, ап. 62, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица, продажба на дребно и едро на промишлени
стоки, стоки за бита, вътрешен и международен
транспорт, авторемонтни услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, маркетинг, реклама, експлоатация на заведения за забавни игри, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Георгиев Георгиев,
който го управлява и представлява.
46544
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17076/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Траурен дом Люлин“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, ул. 3005 № 9,
вх. Б, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: обредни
и ритуални дейности, подготовка за погребение и
кремация на покойник, озеленяване и поддържане на
гробни места, продажба на траурни стоки, каменоделство, изработка на паметни плочи и паметници,
транспортиране на покойници, изработка на урни и
ковчези, откриване на погребални бюра, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, внос и износ,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, сделки
с интелектуална собственост, складови, лизингови
сделки и всякаква друга дейност, която е незабранена
със закон и/или е в помощ на основната. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Виктория Анастасова Кожева и Атанас
Димитров Иванов и се управлява и представлява
от Виктория Анастасова Кожева.
46545
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17211/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „СМК – груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, ж.к. Обеля, бл. 206, вх. Б, ет. 5, ап. 38,
с предмет на дейност: производство на всякакви стоки, незабранени със закон, извършване на всякакви
услуги, незабранени със закон, търговска дейност,
външнотърговска дейност, превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, туристически услуги в страната и в чужбина, представителство на
физически и юридически лица (без процесуално),
посредническа и комисионерска дейност, оборудване
и експлоатация на свързаните с дейността заведения,
магазини и ателиета, хотелиерство, ресторантьорство,
сладкарство, производство, преработка и търговия със
селскостопанска продукция, пчелни и млечни продук
ти, гъби, билки, издателска, антикварна, сервизна,
строителна и предприемаческа дейност, организация
на пътна помощ, спедиторска дейност, организация
на развлекателни мероприятия и електронни игри
и монтаж на кулокранове и подемни съоръжения,
както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Григор Николаев
Дойчинов и Георги Димитров Георгиев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
46546
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16912/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алби
арт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Елемаг, бл. 307, вх. 1,
ет. 2, ап. 12, с предмет на дейност: репродукция
на художествени произведения, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна, рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност или предоставяне на други услуги, сделки с
интелектуална собственост, както и всякакви други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ясмин Калинов Исинов,
който го управлява и представлява.
46547
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16439/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стил
пропърти 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Павлово,
ул. Купените 20, с предмет на дейност: покупка и
продажба на недвижими имоти, представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
вътрешна и външна търговия, производство на
промишлени, селскостопански, хранителни и битови
стоки, консултации и обучение по информационни
технологии, проектиране, изграждане и внедряване
на информационни системи, международен туризъм в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство (след съответното лицензиране),
мениджмънт, маркетинг, консултации, както и
всякакви други дейности, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Петко Йорданов Йорданов, който го
управлява и представлява.
46548
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16071/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „М и Л спорт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Костур 10, с предмет на дейност:
внос, търговия и гаранционно обслужване на спортни
стоки и фитнес уреди, внос, производство и търговия
със съоръжения за оборудване на детски и спортни
площадки, внос, търговия и сервиз на компютърни
компоненти и други високи технологии, производство, преработка и изкупуване на всякакви продук
ти на селскостопанската, хранително-вкусовата,
електронната и леката промишленост, създаване
на магазинна мрежа, управление и продажба на
предприятия, сделки с интелектуална собственост,
рекламна и информационна дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос, износ, търговия на
едро и дребно със стоки за бита, спорта и промишлеността, маркетинг и маркетингови проучвания,
транспортни и спедиторски услуги, представителство,
посредничество и агентство от името на местни и
чуждестранни лица, всякаква друга търговска дейност по смисъла на чл. 1, ал. 1 ТЗ, за която не се
изисква специално разрешение от държавен орган.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Цветана Миронова Бояджиева и
Любомир Лазаров Поповски, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46553
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16251/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пандерма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Хиподрума, бул. Цар
Борис III № 69, с предмет на дейност: медицинска
дейност (консултативна и манипулационни процедури) в сферата на естетичната медицина – грижите
за хигиената и красотата на хората, в съответствие
със Закона за лечебните заведения. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мая Георгиева Тачева,
която го управлява и представлява.
46554
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16855/2007 вписа в търговския регистър еднолич-
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но дружество с ограничена отговорност „Тренинг
ММ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Гео Милев 12, ет. 3,
ап. 6, с предмет на дейност: организиране и провеждане на обучения, вкл. обучения по медиация,
семинари, консултации, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
хотелиерска дейност, рекламни, информационни и
програмни услуги, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, ремонтни дейности, железарски услуги, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Митко Маринов Маринов, който го
управлява и представлява.
46555
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16099/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рентал
777“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 1 част,
бл. 540, вх. Б, ет. 4, ап. 28, с предмет на дейност:
транспортни и превозни услуги в страната и в
чужбина, вътрешна и международна търговия с
превозни средства и други вещи, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консултантски, информационни и други услуги, маркетингова, комисионна,
спедиционна и складова дейност и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Станко Боянов Боянов,
който го управлява и представлява.
46556
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16790/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Серра конструксионс
2“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Тотлебен 53 – 55, офис 101, с предмет
на дейност: строително-инвестиционна дейност,
изграждане, покупка, продажба и строителство
срещу обезщетение с имоти на земи и сгради,
управление на недвижими имоти, покупка, строителство срещу обезщетение с имоти, отдаване под
наем, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и/или извършване на различни
сделки с тях или с вещни права върху недвижими
имоти, строителство на всякакви сгради чрез директно възлагане на подизпълнители, индиректно
възлагане на подизпълнители, покупко-продажба
на строително оборудване и материали, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, рекламни и информационни услуги, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, външноикономическа дейност, всякаква друга дейност,
позволена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Жорди
Серра Серра, Хосе Мария Феррер Серра и Хайме
Кулебрас Пунтас и се управлява и представлява от
Жорди Серра Серра.
46557
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16821/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЖП
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Стефан
Караджа 7, с предмет на дейност: поддръжка и
ремонт на релси и релсови звена на обръщателни
механизми и автомати за трамвайни стрелки, полагане на бетонови панели и релсов път, изработка и
монтаж на връзки и преходни елементи за жп път,
търговия с резервни части за подвижен жп състав,
реконструкция и ремонт на пътни съоръжения,
инженерингова и научноизследователска дейност,
посредничество, вътрешна и външна търговия,
придобиване, управление и продажба на участия
в български и чуждестранни дружества и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Елена Николаевна
Москвичева, която го управлява и представлява.
46558
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16973/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Октант“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Стрелбище, бл. 98, вх. Б, ап. 62, с предмет на
дейност: посредничество при покупко-продажба
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 в страната и в чужбина,
лицензионни, складови и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
внос и износ на стоки, проектиране, строителство,
обзавеждане, поддръжка, ремонтиране, придобиване на недвижими имоти (жилищни и нежилищни
сгради), вкл. ограничени вещни права върху тях, с
цел ползване, продажба, лизинг, отдаване под наем,
замяна и лизинг и всякакви други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Олга
Анатолиевна Бянкова и Десислава Максимова
Мишлакова и се управлява и представлява от Олга
Анатолиевна Бянкова.
46559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 15672/2007 открива служебно нова партида
на „Бета Алфа“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от гр. Ветово, ул. Сливница
19, в София, ул. Българска морава 131.
46560
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. № 13126/2007 вписва промени
за „Кадмос“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „Емити дизайнс лимитид“
на „Зафара“ – ЕООД; вписва като съдру ж ник
„Зафара“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 10342/2007 по
описа на СГС); дружеството продължава дейността
си като „Кадмос“ – ООД; вписва като управител
Йоанис Матсис; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Теодорос Аристодиму
и Йоанис Матсис заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
46561
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17028/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ел Ем консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Добри Войников 8,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: счетоводни
услуги, консултантска дейност, търговска дейност
в страната и в чужбина, внос, износ, реекспорт,
специфични търговски операции, продажба на
дребно и едро на промишлени стоки, стоки за
бита, вътрешен и международен транспорт и спедиция, хотелиерство и ресторантьорство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица и отделни търговци, както и всякаква друга
търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Капка Илиева
Лазарова и Нина Иванова Мургина-Соколова и се
управлява и представлява от Капка Илиева Лазарова.
46562
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17293/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Атанасекос Саитис – България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Елин Пелин
4, с предмет на дейност: консултации в областта на
изграждането, реновирането на недвижими имоти
и в областта на механо-инженерната и електротехническата дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитриос Атанасекос и Константинос Саитис, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
46563
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16947/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Марнерос риъл
истейтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, парк-хотел
„Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, внос-износ на продукти на
хранително-вкусовата промишленост, комисионна,
спедиционна дейност, строителство, хотелиерство и
ресторантьорство, транспортни услуги в страната
и в чужбина, търговия с твърди и течни горива,
търговия с резервни части – нови и втора употреба, и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Марнеру Сократус Зои,
Марнеру Марула и Марнерос Андреас и се управлява и представлява от Марнеру Сократус Зои.
46564
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16380/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Милк дриймс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бул. Искърско шосе 13А, административна сграда
„Пършевица“, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия с мляко и млечни продук
ти, строителство, търговия с недвижими имоти,
консултантски и счетоводни услуги, проектиране,
посредни чест во и комисионерст во, т ърговска
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дейност на едро и дребно, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Валя Иванова Петрова,
която го управлява и представлява.
46565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16866/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Рая – 21“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 515, вх. Е, ет. 8, ап. 140, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, програмни, импресарски услуги, сделки
с недвижими имоти, както и всякакви други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Гергана Кирилова Василева, която го
управлява и представлява.
46566
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17268/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лоби
проджект енд консулт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Ломска 1Б, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, импорт, експорт, реекспорт, рекламна дейност, вътрешен и международен
туризъм, комплексно туристическо обслужване,
резервации на самолетни и други билети, маркетингова, спедиторска и транспортна дейност, търговско
представителство, посредничество, комисионерство, както и всякаква друга разрешена със закон
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Биляна Владимирова Петрова и се управлява и представлява от управителя Александър
Андреев Върбановски.
46567
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16470/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ви
Джи 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Черни връх
92, с предмет на дейност: дружеството, при спазване на нормативната уредба и след получаване на
съответните разрешения и лицензии, когато това
е необходимо, ще упражнява дейност със следния
основен предмет: покупко-продажба, отдаване под
наем и управление на недвижими имоти, строителство, инженерингова дейност, интериорни проекти
и дизайн, търговия със стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен вид,
търговско представителство и посредничество, комисионерство и агентство на български и чуждес транни
физическ и и юридическ и лица, хотелиерство,
ресторантьорство, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Василев Василев,
който го управлява и представлява.
46568
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16601/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Емек
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Белмекен
3, с предмет на дейност: индустриално обработка
на желязо, метални конструкции и съоръжения от
всякакво естество, както и търговия с необработено
и обработено желязо или железни тръби и всички
подобни продукти, закупуване в страната, внос от
чужбина и продажба на продукти от метал в първоначален или преработен вид за всякакво приложение,
закупуване, внос от чужбина и препродажба на
всякакви машини, съоръжения и тръби, свързани
или не с метални конструкции, представителство в
страната и в чужбина на дружество със същия или
подобен предмет на дейност, участие или поемане
изграждането на всякакви частни или обществени технически обекти, участие в съществуващи
или новоучредени дружества, които имат същите
или подобни цели, придобиване и продажба на
недвижими имоти за дълготрайна експлоатация,
експлоатация на всякакви жилищни комплексни,
търговски центрове, туристически обекти и други
подобни площи и обекти, проучване, изграждане
и експлоатация на съоръжения за производство на
електроенергия от възобновяващи се източници на
енергия, закупуване, изграждане, продажба и отдаване под наем на недвижима собственост, която е
необходима за осъществяване на посочените цели,
както и всякакви други сделки и дейности, за които
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Гръцки метални конструкции акционерно дружество“ с фирма „Емек А.Е.“,
Гърция, вписано в регистъра на акционерните дружества на Областно управление на Западна Атика,
дирекция „Търговия и туризъм“, на 30.VIII.1994 г. под
№ 31690/03/В/94/85, и се управлява и представлява
от управителя Георгиос Атанасулас.
46569
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12753/2007 вписа промени за „Юнайтед
Хелткеър България – Служба по трудова медицина Европа“ – ЕООД: заличава като управител
Кирко Димитров Кирков; вписва като управител
Дилян Красимиров Димитров; дружеството ще се
управлява и представлява от Дилян Красимиров
Димитров.
46570
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16930/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ВИК – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Райко
Жинзифов 5, ет. 7, с предмет на дейност: шивашки
услуги, поправка и ремонт на вещи, търговия на
едро и дребно с шивашки материали и пособия,
пране и химическо чистене на текстилни и кожени
изделия, боядисване на кожени изделия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Валентина
Иванова Стоименова и се управлява и представлява
от управителя Иван Радков Васев.
46571
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16618/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Гама рисърч“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл.
13, вх. Г, ап. 114, с предмет на дейност: проучване,
подготовка и изпълнение на проекти и модули от
проекти с външно финансиране, организационно
и управленско консултиране и консултиране при
управление и мониторинг на проекти с външно
финансиране, представителство пред международни и местни правителствени агенции, организации и компании във връзка с подготовката и
изпълнението на проекти с външно финансиране,
сравнителни анализи и проучвания, оценки за
съответствие и съвместимост на организационни
и бизнес дейности, разработване и управление на
информационни бази данни, интернет ориентирани търговски дейности, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон (след издаване на
съответни лицензи и разрешения от компетентните
органи, ако такива са необходими). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гергана Пламенова Манева и Полина
Пламенова Манева и се управлява и представлява
от Гергана Пламенова Манева.
46572
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16464/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тринел
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 104,
вх. Г, ет. 3, ап. 54, с предмет на дейност: строителство, проектиране, производство и търговия с
профилни системи за строителство, търговия в
страната и в чужбина с промишлени стоки, транспортна дейност, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми
в страната и в чужбина, мениджмънт и реклама на
стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон (след снабдяване с лиценз, където това
е необходимо). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Трифон Иванов Влахов, който го управлява
и представлява.
46573
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16889/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ай енд Ти България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, бул. Петър Дертлиев 42,
ет. 4, офис 16, с предмет на дейност: услуги, свързани със строителството, предприемаческа дейност,
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло
Йорданов Земенски и Таня Кирилова Земенска и се
управлява и представлява от Таня Кирилова Земенска и Петър Кирилов Иванов заедно и поотделно.
46574
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15427/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екоресор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Кремиковци“, кв. Кремиковци, ул.
Свети Георги Победоносец 1А, с предмет на дейност: транспортна и таксиметрова дейност, превоз
на пътници и товари в страната и в чужбина, авторемонтни услуги, автоинтериор, тунинг, търговия с
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коли и резервни части, вътрешен и международен
транспорт, вътрешна и външна търговия, търговско-спедиторска дейност, строителна дейност и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Екосорс
Енерджи“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителя Пламен Димитров Стоянов.
46575
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16759/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Есито
19“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 1, бл. 116,
вх. Е, ет. 8, ап. 127, с предмет на дейност: счетоводно
обслужване, финансови консултации, трудовоправни услуги, данъчни консултации и икономически
анализи, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, търговия,
внос и износ, реекспорт, реклама, информационна
дейност и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Даниела Валентинова Милованова, която
го управлява и представлява.
46576
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. № 3489/2007 вписа промени за „Валинор
трейд“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Валентин Димитров Драшански на
Румен Горанов Спасов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Валентин Димитров Драшански; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Румен Горанов Спасов;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Средец“, ул. Съборна 3; дружеството
ще се управлява и представлява от Румен Горанов
Спасов; вписва нов учредителен акт.
46577
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 10284/2007 вписа промени за „Галерия
Бургас“ – ЕАД: вписва нов устав, приет с протоколно решение от 28.VIII.2007 г.; заличава като
едноличен собственик „Винком“ – АД (рег. по ф.д.
№ 10277/2007 по описа на СГС); дружеството продължава дейността си като „Галерия Бургас“ – АД;
заличава като членове на съвета на директорите
Радка Димова Коева и Кремена Георгиева Монева; вписва като членове на съвета на директорите
Ханан Ливнех и „Феста Холдинг“ – АД (рег. по
ф.д. № 7836/2005 по описа на СГС), представлявано
от Велислав Любомиров Велков; вписва съвет на
директорите в състав: Ханан Ливнех, „Феста Холдинг“ – АД, представлявано от Велислав Любомир
Велков, и Йовав Карми; заличава като изпълнителен
директор Йовав Карми; вписва като изпълнителен
директор Ханан Ливнех; дружеството ще се представлява от всеки двама от тримата членове на
съвета на директорите само заедно.
46578
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16356/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стопанство
Белите земи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
ул. Антон Чехов 28, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: земеделие и животновъдство, производство
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и търговия със селскостопански продукти, мляко
и млечни продукти, производство на месо и месни
продукти,птици и птичи продукти, зеленчукопроизводство, производство на фуражи, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Валентин Александров
Добрев, който го управлява и представлява.
46579
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16396/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Симпекс – Ико“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ж.к. Красно
село, кв. Борово, бл. 231, ет. 9, ап. 42, с предмет на
дейност: административни услуги, консултантски
услуги, търговска реализация – консигнационна,
оказионна и разносна търговия, продажба на стоки от собствено производство, търговия на едро и
дребно, внос, износ, вкл. и реекспорт, разкриване и
експлоатация на магазинни мрежи и заведения за обществено хранене, ресторантьорство, хотелиерство,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
допълнителни туристически услуги, таксиметрови
услуги, транспортна, складова и спедиторска дейност,
дистрибуторство, лицензионна, лизингова и комисионна дейност, бартерни сделки, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, търговско посредничество, представителство и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, всякакви услуги в областта на
маркетинга, рекламата и информационното обслужване, както и други сделки и дейности, незабранени
със закон, чийто предмет ще се осъществява в страната и в чужбина без ограничение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Кирилов Обрешков,
който го управлява и представлява.
46580
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16003/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грийн
фийлдс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Царибродска
70, ет. 2, офис 3, с предмет на дейност: проучване,
благоустрояване и експлоатация на недвижими
имоти, консултантски услуги, всякаква строителна
дейност, проектиране, инженерство, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти,
представителство на местни, вкл. да придобива и
да отчуждава в съответствие със и чужди фирми,
посредничество, извършване в страната и в чужбина
на всякакви сделки в съответствие със закона и
учредителния акт на вещни права, ценни книжа,
права върху изобретения и търговски марки, ноу-хау,
обекти от интелектуална собственост. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Майкъл Джоузеф Хънтър,
който го управлява и представлява.
46581
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16658/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Смарт
баланс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Разсадника, бл. 10, вх. А, ет. 9,
ап. 34, с предмет на дейност: счетоводни услуги,
търговско представителство, посредничество и
агентство на чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, бизнес контакти и консултации, коми-
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сионни сделки, покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, вътрешно- и външнотърговска дейност, както и всякакви дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александър Николов Стоименов и се
управлява и представлява от управителя Александър
Николов Стоименов и Кремена Кръстева Накова.
46582
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16893/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Просперити“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадника,
бл. 22А, вх. В, ет. 8, па. 67, 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,
хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Димитров Петков,
който го управлява и представлява.
46583
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. № 14035/2007 вписа промени за „Арте
БГ “ – ЕООД: вписва като у правител Ми хаил
Илинов Стоянов; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Михаил Илинов Стоянов; вписва нов учредителен акт на дружеството.
46584
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16860/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Меркадо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 99, вх. В,
ет. 5, ап. 50, с предмет на дейност: маркетинг, реклама, консултантска 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, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически и информационни услуги, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Атанаска Атанасова Ушколова, която го управлява и представлява.
46585
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16849/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Жами
реформ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Царибродска
65, магазин 1, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговска дейност във всички форми и с
всякакви стоки, разрешени със закон, счетоводни
услуги, внос и износ, търговско посредничество и
представителство, комисионна дейност, експлоатация на търговски обекти, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мирослав Филипов Михайлов, който го управлява и представлява.
46586
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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. № 1322/2006 вписа промени за „Агрипан
България“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
от 478 000 лв. на 2 028 000 лв.; вписва промени в
учредителния акт.
46587
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16625/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Артист студио“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 16,
вх. Б, ет. 1, ап. 28, с предмет на дейност: фризьорски
услуги, търговско представителство и посредничество, консултантски услуги, туроператорска дейност,
туристическа агентска дейност, туристически и визови услуги, изготвяне и продажба на туристически
продукти, обучение, организиране и провеждане
на бизнес пътувания, симпозиуми, конференции,
индивидуални туристически програми и корпоративен туризъм, рекламна и маркетингова дейност,
научноизследователска, внедрителска, проектантска
и конструкторска дейност, посредническа дейност
по наемане на работа, услуги в областта на спорта,
културата и образованието, маркетинг и инженеринг,
внос, износ и реекспорт на стоки, бартерни сделки,
комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, продажба на
транспортни билети, транспортна дейност, инвестиционна дейност, външна и вътрешна търговия,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Марин Димитров Маринов, който го управлява и
представлява.
46588
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16709/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „К – мебел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Добри Войников 5, с
предмет на дейност: вътрешно обзавеждане и дизайн,
производство на стандартни и бутикови мебели, проектиране, строително-ремонтна дейност, вътрешна
и външна търговия на едро и дребно, търговия с
мебелни плоскости, обков и детайли за мебелното
производство, туризъм, реклама, туроператорска
дейност, посредничество и комисионерство, посредничество за наемане на работници в чужбина (след
регистрация и лиценз), транспорт, услуги, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Костадин Василев Узунов, който го управлява и представлява.
46589
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. № 11917/2003 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Бас спорт – Александър Илиев“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Бастион“ – ЕООД.
46590
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 27578/91 вписва промени за „Електроника“ – АД:
вписва като прокурист Ангел Василев Велев; дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Митко Викторов Костов и прокуриста
Ангел Василев Велев заедно и поотделно.
46591
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16899/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тайгер
19“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 330,
вх. В, ет. 6, ап. 57, с предмет на дейност: покупка-продажба и управление на недвижими имоти,
представителство и посредничество при сделки с недвижими имоти, маркетингова, рекламна и всякакви
дейности, обслужващи бизнеса с недвижими имоти,
строителство, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортна, спедиторска и комисионна дейност, консултантски услуги, вътрешна и
външна търговия на едро и дребно, производствена,
складова и лизингова дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Филип Славов Филипов,
който го управлява и представлява.
46592
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16081/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „А и Ко консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Кораб планина 55, партер, с предмет
на дейност: юридически и счетоводни консултации
и услуги, рекламна дейност, вътрешна и външна
търговия, посреднически и комисионерски услуги,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, производство и търговия с
промишлени, хранителни, селскостопански, битови
стоки, пътнически и товарни транспортни услуги
в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Лидия Спасова
Коцева-Станкова и Орлин Иванов Алексиев, който
го управлява и представлява.
46593
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16763/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Златанов – 95“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ул. Поручик Неделчо Бончев 8, с предмет
на дейност: проучване, разработване и внедряване
на технологии и продукти, свързани с опазване
на околната среда, разработване и внедряване на
технологии и продукти, свързани с енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни източници, както и проучвателна, научноизследователска,
проектантска, конструктивна, технологична, внедрителска, производствена, инвестиционна, сервизна,
търговска и посредническа дейност в областта на
химическата промишленост и свързаните с нея отрас
ли на стопанството и всякаква стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иво
Йорданов Златанов и Йордан Ивов Златанов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
46594
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16338/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„СТК – корп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Илинден“, ж.к. Илинден, бл. 146, вх. А, ап. 1, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, внос и износ, отдаване
и преотдаване под наем на хардуер, консигнации,
реклама и консултантски услуги, ремонт на хардуер
и разпространение на софтуер, софтуерни услуги,
както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Съби Николаев Събев,
който го управлява и представлява.
46595
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. № 15744/2007 вписа промени за „Мур Стивънс България – одит“ – ООД: вписва прехвърляне
на 43 дружествени дяла от Иван Атанасов Симов
на Стефан Лазаров Ненов; вписва като съдружник
Стефан Лазаров Ненов; заличава като управител
Соня Стоянова Дойкова; вписва като управител
Стефан Лазаров Ненов, който ще управлява и
представлява дружеството.
46596
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. № 10731/2007 вписа промени за „Маджик
транс“ – ООД: вписва промяна в предмета на
дейност: транспортна и спедиционна дейност, производство и търговия с всякакви стоки и услуги,
за които няма забранителен режим, внос, износ,
търговско представителство и посредничество,
спедиторска, строителна дейност, консултантски
услуги, реклама, хотелиерство, ресторантьорство,
посредническа дейност по наемане на работа на
търсещите работа лица в страната и/или в чужбина
и посредническа дейност по наемане на работа на
търсещите работа като моряци (след снабдяване
с изискуемите от закона разрешителни), както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон; вписва нов дружествен договор.
46597
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16648/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Голдън пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Христо Ковачев 46,
партер, офис 2, с предмет на дейност: търговия с
недвижими имоти, посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти и ограничени
вещни права върху тях, управление на недвижими
имоти, строителна и строително-ремонтна дейност,
проектиране и инвеститорски контрол в областта
на строителството, превоз на пътници и товари в
страната и извън нея, хотелиерска, туристическа и
туроператорска дейност, изграждане и експлоатация на заведения за обществено хранене и отдих,
на питейни и увеселителни заведения, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Маргарита Кирова Тодорова и Оля Тодорова Павлова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46598
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16487/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Борнеос“ – 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
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посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, строително-ремонтна
дейност, производство на селскостопанска и друга
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
5000 лв., със съдружници Галя Младенова Николова и Владислав Веселинов Николов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
46599
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16565/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ПМС“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Сини вир 15, с предмет на дейност: консултантска дейност, проджект мениджмънт, представителство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, внос и износ на стоки
и други вещи, всякакви услуги, незабранени със
закон, и всякакви други дейности, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стоян Георгиев Христов
и Цветан Ивов Петров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
46600
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16498/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Дъга – текстил“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, ж.к.
Връбница 1, бл. 552, вх. А, ет. 7, ап. 34, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговска дейност,
производство и търговия с текстилни, трикотажни
и плетени продукти, друга търговия на едро и дребно, складова дейност, стопанисване на собствени и
наети магазини, посредническа, предприемаческа и
маркетингова дейност, търговско представителство
и посредничество, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Джу Лудзя, която го управлява и
представлява.
46601
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. № 10127/2002 вписа промени за „Еф Би
консулт“ – ООД: заличава като управител Недялка
Видолова Ангелова; вписва като управител Румен
Радославов Димитров; вписва промяна в предмета
на дейност: дейност като застрахователен брокер
(след получаване на лиценз), консултиране на
търговската дейност на български и чуждестранни
юридически и физически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон; дружеството
ще се управлява и представлява от Румен Радославов
Димитров; вписва нов дружествен договор.
46602
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. № 11444/2002 вписа промени за „Инфодизайн България“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Слатина“,
ул. Атанас Узунов 49, ателие 2; вписва промяна в
дружествения договор.
46603
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13017/2003 вписа промени за „Пиера и
Ивон“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Пиерина Ровера Маринела на Адел
Иса; заличава като съдружник Пиерина Ровера
Маринела; заличава като управител Петър Борисов
Шойлев; вписва като съдружник и управител Адел
Иса; дружеството ще се управлява и представлява
от Адел Иса; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Възраждане“, бул.
Христо Ботев 106; вписва нов дружествен договор.
46604
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 13211/2006 вписа промени
за „Вилмас“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Мариета Стергьос Ангелова
на Вилиан Петров Иванов и 10 дружествени дяла
от Стела Венциславова Александрова на Вилиан
Петров Иванов; заличава като съдружници Мариета Стергьос Ангелова и Стела Венциславова
Александрова; вписва като едноличен собственик
Вилиан Петров Иванов; дружеството продължава
дейността си като „Вилмас“ – ЕООД; заличава като
управител Мариета Стергьос Ангелова; дружеството
ще се управлява и представлява от Вилиан Петров
Иванов; вписва нов учредителен акт.
46605
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16766/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Иван
Даков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 131, вх. А, ет. 5, ап. 19, с предмет на дейност:
изработка и обработка на полиестер и производни
изделия, транспортна дейност, свързана с превоз на
пътници и стоки, търговия на едро и дребно, внос,
износ, представителство, посредничество, консултантска дейност, сделки с интелектуална собственост
и всякакви други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Иван Руменов
Даков, който го управлява и представлява.
46606
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16133/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Алта Инс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 53Е, вх. Б, ет. 6,
ап. 20, с предмет на дейност: застрахователно посредничество, производство, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно, счетоводни
и консултантски услуги, комисионна и оказионна
търговия, транспортна, ск ладова, спедиционна
дейност, битови услуги, рекламно-информационна,
инженерингова, маркетингова дейност, търговско
представителство и посредничество (без процесуално
представителство) на български и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, експорт и реекспорт, както
и всякаква стопанска и търговска дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Желязко Андонов
Желязков и Дора Георгиева Желязкова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
46607
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. № 2188/2007 вписа промени за „Инкогнито“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
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дяла от Евелина Руменова Миткова на Дарияна
Пенчева Куманова; заличава като съдружник и
управител Евелина Руменова Миткова; дружеството продължава дейността си като „Инкогнито“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на
капитала Дарияна Пенчева Куманова; вписва нов
учредителен акт; дружеството ще се управлява и
представлява от Дарияна Пенчева Куманова.
46608
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16422/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Чеша енд хай пийк
овъсийз пропъртийз“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Самуил 20, с предмет на дейност: консултантска
дейност в областта на застраховането и сделките с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гари Тимийнз и Поул Грийн, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
46609
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16534/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Феникс
пропърти инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
кв. Южен парк, бл. 127, вх. А, ап. 2, с предмет на
дейност: търговска дейност, търговско посредничество, представителство и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, както
и всякакви незабранени със закон дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Малгожата
Наталия Котарска-Леманска и се управлява и представлява от управителя Мирослав Хенрик Соболак.
46610
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16143/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ИРРА“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин 7, бл. 719, вх. Б, ет. 1, ап. 60, с предмет
на дейност: производство и услуги, внос, износ, вътрешна и външна търговия, дистрибуция, търговия
с хранителни и промишлени стоки, разкриване и
експлоатация на търговски обекти, сервизна дейност, търговско представителство, посредничество,
агентство и комисионерство, рекламна и полиграфска дейност, управление, проучване на територии и
пазари, строителство и реконструкции в областта
на недвижимата собственост, счетоводни услуги
на юридически и физически лица, информационно
обслужване, свързано с пазара и строителството
на недвижими имоти, транспортна и спедиционна
дейност, придобиване на дялове и акции и участие
в управлението на други дружества в страната и в
чужбина, образуване на дъщерни дружества в страната и в чужбина и финансиране на дружествата, в
които участва, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румяна
Иванова Симеонова и Емил Рангелов Симеонов,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
46611
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16726/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бу-
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гор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Левски – Зона В12,
вх. А, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: консултантска дейност и посредничество с недвижими
имоти, покупко-продажба на имоти и движими
вещи, строителство, проектиране и изграждане
на обекти, производство, преработка и търговия с
всякаква продукция, търговия на едро и дребно,
туроператорска, туристическа агентска дейност,
ресторантьорство и хотелиерство (след издаване
на съответния лиценз), транспортна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
юридически лица, както и всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Василий Василиевич Бугорян, който го управлява и представлява.
46612
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. № 11136/2007 вписва промени за „Сидонна“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Горан Борисов Горанов; вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от Горан Борисов Горанов на
Теодра Георгиева Тодорова; вписва като съдружник
Теодора Георгиева Тодорова; премества седалището
и адреса на управление от район „Възраждане“,
ул. Димитър Петков, бл. 64, вх. Г, ет. 1, ап. 1, в
район „Люлин“, ж.к. Люлин 5, бл. 503, вх. А, ет. 3,
ап. 17; дружеството ще се управлява и представлява от Николай Митков Иванчов; вписва нов
дружествен договор.
46613
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. № 15804/2007 вписва промяна за „Александър
Инс“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието
на „Александър брокер“ – ЕООД.
46614
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16628/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Стопанство Литаково“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, кв.
Бояна, ул. Карамфил 15, с предмет на дейност:
животновъдство, земеделие и производство на селскостопанска продукция, строителство, търговски
сделки, вътрешно- и външноикономическа дейност,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство,
предоставяне на други услуги и всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Иван Маринов Бешовишки, който го
управлява и представлява.
46615
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16293/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хубча“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, кв. Витоша, ул. Чавдар
Мутафов 5А, с предмет на дейност: производство
и продажба на електроенергия, вътрешно- и външнотърговски сделки, производство и търговия
с промишлени стоки, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други търговски сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи-
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тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Дани – М – 97“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Йордан Кирилов Илиев.
46616
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16792/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес
Ти консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Шандор Петьофи 11, ап. 4, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
търговско посредничество, консултантски услуги,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на финансови отчети по реда на законодателството, както и всякаква друга незабранена със закон
дейност (когато за отделни дейности и услуги се
изисква специално разрешение от компетентен
орган, дружеството ще ги осъществява след неговото получаване). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Тодор Стефанов Русанов, който го
управлява и представлява.
46771
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16330/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грънчаров проект“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 327, вх. 3, ет. 6, ап. 89, с предмет на дейност:
всякаква проектантска и архитектурна дейност,
строителство и строително-ремонтна дейност на
съоръжения, сгради и обекти в сградата, подготовка
и изготвяне на инвестиционни проекти и всякакви
строителни книжа, необходими за изграждане на
всякакви сгради и съоръжения, всякаква консултантска дейност, предоставяне на услуги по обслужване
и сервиз на жилищни и офис сгради, общи части,
инфраструктура, паркинги и др. под. на жилищни и търговски обекти, технически консултации,
маркетинг и реклама, вътрешен и външен дизайн,
вътрешна и външна търговия със стоки за бита и
строителството, търговия с недвижими имоти, посреднически услуги, всякаква друга самостоятелна
производствена и търговска дейност, търговско
представителство и посредничество, строителен надзор, производство, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Радослав Дончев Грънчаров, който го
управлява и представлява.
46772
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 894/2006 вписа промени
за „Белфаст“ – ООД: вписва прехвърляне на 3
дружествени дяла от Георги Методиев Карабельов
на „Кара – Х“ – ЕООД; заличава като съдружник
Георги Методиев Карабельов; вписва като съдружник „Кара – Х“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 2213/2007
по описа на СГС); дружеството ще се управлява
и представлява от Георги Методиев Карабельов;
вписва нов дружествен договор.
46773
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. № 10024/2006 вписа промени за „Роби
Ко“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Средец“, ул. Любен
Каравелов 20, ет. 1, ап. 1; вписва нов дружествен
договор.
46774
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 7319/2006 вписа промени за
„Геа – пласт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Гинка Георгиева Георгиева
на Мирослав Георгиев Михайлов; заличава като
съдружник и управител Гинка Георгиева Георгиева; дружеството продължава дейността си като
„Интер – пласт“ – ЕООД; вписва пром яна на
наименованието на „Интер – пласт“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Мирослав Георгиев Михайлов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
46775
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 28.VI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11276/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Грийн
солюшънс“ – АД.
46776
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 13.VII.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11276/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2007 г. на „Грийн
солюшънс“ – АД.
46777
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 13427/2006 открива нова партида на „Марк систем“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Добрич, бул. 25 септември 39, ет. 9,
ап. 82, в София, район „Триадица“, ул. Орехова гора 14.
46778
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. № 8309/2006 вписа промени за „Ар енд
Ди“ – ООД: вписва прехвърляне на 2 дружествени
дяла от Владимир Стаменков Воденичарски на
Мария Георгиева Георгиева и 5 дружествени дяла
от Тодор Иванов Димитров на Даниела Любенова
Шопова; заличава като съдружник Тодор Иванов
Димитров; вписва като съдружници Мария Георгиева Георгиева и Даниела Любенова Шопова;
вписва промяна в предмета на дейност: научноизследователска и развойна дейност, внедряване на
иновации и производство, свързано с тях, създаване
на интелектуална собственост и сделки с интелектуална собственост, лицензионни, консултантски,
експертни услуги, както и всякакви сделки и услуги,
незабранени със закон (при спазване на специалните
изисквания за тях); дружеството ще се управлява
и представлява от Владимир Стаменков Воденичарски; вписва нов дружествен договор.
46779
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. № 13079/2006 вписва промени за „Катедра
Едифисиос“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Андрес Кобано Наранхо на
„Бояна инверсион“ – ООД; заличава като едноличен
собственик на капитала Андрес Кобано Наранхо;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Бояна инверсион“ – ООД; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Андрес
Кобано Наранхо и Хосе Лясер Льобел заедно и
поотделно; вписва промени в учредителния акт.
46780
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. № 3065/2006 вписва промяна за „Либер про-
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пърти сълюшънс“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Красно
село“, ул. Солун 59Д, ет. 1, ап. 2.
46781
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 16320/2006 вписва промени за „Даенариус
екуипмънтс енд кънстракшън“ – ООД: вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Джулио
Тасели на Ивайло Йорданов Иванов; заличава като
съдружник и управител Джулио Тасели; заличава
като управител Карло Мусо; вписва като съдружник
и управител Ивайло Йорданов Иванов; вписва като
управители Давид Бучолини, Валерио Рандацо и
Ангел Василев Стефанов; дружеството ще се управлява и представлява от Давид Бучолини, Ивайло
Йорданов Иванов, Валерио Рандацо и Ангел Василев
Стефанов заедно и поотделно; вписва промяна в
дружествения договор.
46782
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 15258/2006 вписва промени
за „МСММ“ – ООД: вписва прехвърляне на 165
дружествени дяла от Здравко Стойнев Милев на
Нешка Димитрова Фидьова; вписва като съдружник Нешка Димитрова Фидьова; вписва промени
в дружествения договор.
46783
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. № 6225/2006 вписва промени за „Феникс
билд“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление от София, район „Триадица“, ул.
Орехова гора 23А, ет. 2, ап. 28, в Петрич, ул. Сандо Китанов, блок „Явор“, ет. 8, ап. 22; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
46784
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. № 9254/2006 вписва промени
за „КПМГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Мила Василева Василева на
Кирил Димитров Петров; заличава като съдружник
и управител Мила Василева Василева; вписва като
управител Кирил Димитров Петров; вписва промяна на наименованието на „Седми дом“ – ЕООД;
дружеството продължава дейността си като „Седми
дом“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Кирил Димитров Петров; дружеството ще
се управлява и представлява от Кирил Димитров
Петров; вписва промяна в предмета на дейност:
консултантски услуги в областта на маркетинга,
менид ж мънта и рек ламата на инвестиционни
проекти в областта на недвижимата собственост,
подпомагане и участие в инфраструктурни проекти,
свързани с териториално-селищното устройство,
енергийна ефективност и управление на проекти,
консултинг, посредничество и сделки с имоти,
мрежов маркетинг, финансов менид ж мънт на
фирми и частни лица, личностна мотивационна
професионална реализация, строителство, езиково
обучение и преводачески услуги, туристически услуги, вътрешна и външна търговия, хотелиерство,
импресарска дейност, управление на заведения за
хранене, почивка и обслужване, сделки с ноу-хау,
изобретения, авторски права, транспортни, спедиторски и логистични услуги, както и всякаква
друга стопанска дейност, за която няма законова
забрана по законодателството на Република България; вписва учредителен акт.
46785
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6685/2006 вписва промени за „Инфокан
България“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Оркид лоджистик центърс“ – ЕООД;
премества адреса на управление в София, район
„Средец“, ул. Г. С. Раковски 92, ет. 1; заличава
като управител Гион Батеста Хуондер; вписва като
управител Офер Миретцки, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва промени в
учредителния акт.
46786
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. № 5398/2006 вписва промени
за „Аналог“ – ООД: вписва като прокурист Атанас
Атанасов Скрински; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Таня Атанасова Жоакимсман и прокуриста Атанас Атанасов Скрински
заедно и поотделно.
46787
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. № 9941/2006 вписва промени за „Томе“ – ЕООД:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
5000 лв. на 18 000 лв.; вписва промяна в предмета
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, лицензионни, комисионни, спедиционни сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, както
и всякакви други търговски сделки, за извършването
на които не съществува нормативна забрана.
46788
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15684/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Маикон“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Ами Буе 68, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: доставка и продажба на машини
и съоръжения, резервни части, консумативи, поддръжка и сервиз, електронна търговия, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни, комисионни,
спедиторски, лизингови сделки, търговско посредничество, инженеринг, посредническа дейност, маркетинг, рекламна, информационна и консултантска
дейност, сделки с движима и недвижима собственост,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ира Георгиева Стоименова
и Георги Георгиев Стоименов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
46789
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. № 576/2005 вписа промени за „Фарстрайдър“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Николай Георгиев Пулийски на Николай Маринов Бонев; заличава като съдружник
и управител Николай Георгиев Пулийски; дружеството продължава дейността си като „Фарстрайдър“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
Николай Маринов Бонев; вписва нов учредителен
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Николай Маринов Бонев.
46790
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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. № 446/2005 вписа промени за „Тадекс – консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Тодор Красимиров Кирчев на Юрий
Николов Атков; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Тодор Красимиров Кирчев;
вписва като едноличен собственик на капитала и управител Юрий Николов Атков; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“, бул.
Черни връх 47, бизнеспарк „Витоша“, ет. 5 1/2, офис
520; вписва промяна на наименованието на „Тадекс
петролиум“ – ЕООД; вписва промяна в предмета
на дейност: търговия с петролни продукти на едро и
дребно, производство и търговия с различни видове
стоки, външна търговия, международен и вътрешен
транспорт, покупка, строеж и сделки с недвижими
имоти, сервизна, консултантска и рекламна дейност
и различни видове услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Юрий
Николов Атков.
46791
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. № 1085/2005 вписа промени за „Амбулатория за индивидуална практика за първична
извънболнична стоматологична помощ – Медидент“ – ЕООД; вписва промяна на наименованието
на „Медидент – консулт“ – ЕООД; вписва промяна
в предмета на дейност: сделки със стоки и вещи,
покупка и продажба на ценни книжа, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и валутни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, фамилни консултации, насочване
на клиенти за консултативна помощ.
46792
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 8035/2005 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Верила
сървис“ – АД.
46793
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.VII.2007 г.
по ф.д. № 8035/2005 вписа промени за „Верила
сървис“ – АД: вписва увеличение на капитала от
5 064 851 лв. на 5 097 801 лв. чрез издаване на нови
32 950 обикновени поименни акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една, като увеличението на капитала е извършено с непарична вноска – движими
вещи и съоръжения на стойност 32 950 лв. съгласно
съдебно-оценителна експертиза, приета с определение на СГС от 20.VI.2007 г. по дело № 315/2007.
46794
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5248/2005 вписа промени за „Лира естейт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Нова текс алайънс Инк“ на „Голфина
инвестмънт фънд ЛТД“; вписва като съдружник
„Голфина инвестмънт фънд ЛТД“, Бахамски острови, вписано в регистъра на търговските дружества
под фирмен № 147708 В; дружеството продължава
дейността си като „Лира естейт“ – ООД; дружеството ще се управлява и представлява от Ивайло
Малчев Петров; вписва нов дружествен договор.
46795
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16473/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Капитал билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Дианабад, бл. 22а, вх. А, ет. 6, ап. 17,
с предмет на дейност: разработване на обосновки
и модели при изграждане на търговски дружества,
при приватизация на съществуващи държавни и общински предприятия, изграждане на нови търговски
дружества, сливане и разделяне на съществуващи
търговски дружества, разработване на финансовоикономически и правни проекти и обосновки за
организационни и производствени структури на
новоизграждащи се и съществуващи стопански
субекти, консултантска дейност при управлението
и контрола на капиталите – при инвестиране,
сливане, разделяне, покупка с цел продажба на
недвижими имоти, продажба на недвижими имоти, посредничество и агентство при продажба на
недвижими имоти, строително-монтажна дейност,
транспортна дейност, внос-износ, покупка на стоки
или други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, туристическа, рекламна,
информационна дейност или предоставянето на
други услуги и дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Радослав Георгиев Радев и Иво
Стефанов Стефанов и се управлява и представлява
от Радослав Георгиев Радев.
46796
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16522/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ай Ер съпорт
сентър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, бул. Васил Левски
26, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: поддръжка,
ремонтни, информационни, програмни и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивелин Радославов Радев,
който го управлява и представлява.
46797
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15977/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елегант пропъртиз
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: закупуване, строителство
и продажба на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и комисионерство,
търговска дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Ню
хоризонс“ – ЕОД, „Аттика ентърпрайзис“ – ООД,
и „Таласа“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от Даниела Пламенова Пенчева.
46798
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16837/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сънеко
строй инжинеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба
1, бл. 133, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност:
производство, вътрешна и външна търговия на едро
и дребно, покупко-продажба на стоки в първоначален
и преработен вид, покупка, обзавеждане и строеж
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
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наем на недвижими имоти, ремонтна, рекламна,
транспортна дейност, дейност по търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, информационни, програмни,
мениджърски и консултантски услуги, вътрешен и
международен туризъм, ресторантьорство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Александър
Ангелов Игнатов, който го управлява и представлява.
46799
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. № 6116/2005 вписва промени за „Аква
енерджи 2005“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Ерик Михайлов Борисов на
Тодор Михайлов Миланов; заличава като едноличен
собственик на капитала Ерик Михайлов Борисов;
заличава като управител Георги Илиев Стратиев;
вписва като едноличен собственик на капитала
и управител Тодор Михайлов Миланов, който ще
управлява и представлява дружеството.
46800
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. № 14140/2005 вписва промени за „Линднер
имобилиен мениджмънт“ – ЕООД: вписва като
управител Георги Христов Ранчев; дружеството
ще се управлява и представлява от Росен Асенов
Плевнелиев и Георги Христов Ранчев заедно и
поотделно; вписва нов учредителен акт.
46801
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. № 14513/2005 вписва промени за „Хавател“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Явор Петров Манев на Джун Хун Ким;
заличава като едноличен собственик и управител
Явор Петров Манев; вписва като едноличен собственик и управител Джун Хун Ким.
46802
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 697/2005 вписва промени за
„Пири – Ват“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Петър Савов Савов на Иван
Илиев Биков; заличава като съдружник Петър
Савов Савов; вписва като съдружник Иван Илиев
Биков; вписва промени в дружествения договор.
46803
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8708/2005 вписва промяна за „Елшица – 99“ – АД: вписва промяна в представителството на дружеството: дружеството ще се управлява
и представлява от изпълнителния директор Бойко
Лазаров Пенин и председателя на СД Иванка Ризева
Димитрова заедно и поотделно.
46804
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4738/99 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Метрорадио“ – ЕООД.
46805
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговия
регистър по ф.д. № 4738/99 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Метрорадио“ – ЕООД.
46806
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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. № 14342/2005 вписва промени за „Рико консулт“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Надежда“, бул. Рожен
38; вписва нов дружествен договор.
46807
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 1.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 7743/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Алфа
пропърти 1“ – АДСИЦ.
46808
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. № 6567/2006 вписва промени за „Естетика“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 18 дружествени
дяла от Димитър Мичев Мичев на Красимир Пейчев
Петков; вписва като съдружник Красимир Пейчев
Петков; дружеството продължава дейността си като
„Естетика“ – ООД; вписва промяна в предмета
на дейност: вътрешна и външна търговия на едро
и дребно, производство на мебели, управление на
проекти, проектиране, строителство, ремонт, сделки
с недвижими имоти, вътрешен и външен дизайн,
хотелиерство, ресторантьорство, търговско представителство и посредничество, информационна и
консултантска дейност, транспорт и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон; вписва дружествен договор.
46809
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. № 10411/2006 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „ВЕИ – ГТ“ – АД.
46810
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. № 745/2006 вписва промени за „ВИС Виталис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени дяла от Даниела Стоянова Неделчева на
Василена Василева Стефанова-Атанасова; вписва
като съдружник Василена Василева СтефановаАтанасова; дружеството продължава дейността си
като „ВИС Виталис“ – ООД; вписва като управител
Цветан Миланов Тодоринов; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Цветан
Миланов Тодоринов; вписва нов дружествен договор.
46811
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16503/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евро
декрет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, кв. Павлово – Бъкстон,
ул. Преки път 16 – 18, вх. Б, офис 2, 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, външно- и вътрешнотърговска дейност,
комисионни, спедиционни, превозни и лизингови
сделки, търговско представителство и посредничество, хотелиерск и, т у ристическ и, рек ламни,
информационни и импресарски услуги, които ще
се извършват по търговски начин, строителство
на сгради и съоръжения, покупко-продажба на недвижими имоти, както и отдаването им под наем,
търговска дейност в областта на информационните
технологии, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и тяхната експлоатация, всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Николай Василев Иванов,
който го управлява и представлява.
46812
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16832/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Фотко – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, кв. Горубляне, ж.к. Експериментален 41, вх. 2, ет. 5, ап. 37,
с предмет на дейност: производство и търговия
на едро и дребно със стоки и услуги, външнотърговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
строително-ремонтна дейност, изграждане на нови
и ремонт на съществуващи жилищни, производствени и административни сгради, спедиторска
и транспортна дейност в страната и в чужбина,
лизингова, комисионна дейност, представителство
(без процесуално) на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Германов Ангелов,
който го управлява и представлява.
46813
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16456/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аваксо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Западен парк, бл. 139, вх. А,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: разработване и разпространение на програмни продукти и
свързаните с това производствена, внедрителска,
сервизна и квалификационна дейност, внос и износ
на стандартен и нестандартен софтуер, уебдизайн,
търговско представителство и посредничество, както
и всякакви други търговски сделки за стоки и/или
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Йордан Георгиев Димитров, Деян Георгиев Варчев,
Стефан Кънчев Добрев и Ивайло Чавдаров Братоев
и се управлява и представлява от Деян Георгиев
Варчев и Стефан Кънчев Добрев заедно и поотделно.
46814
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16801/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Здравноосигурителна
каса – Прайм хелт иншурънс“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Изгрев“,
ул. Фредерик Жолиио-Кюри 16, ет. 1, с предмет
на дейност: извършване на доброволно здравно
осигуряване посредством здравни осигуровки по
доброволното здравно осигуряване, обособени в
следните пакети от дейности за: подобряване на
здравето и предпазване от заболяване, извънболнична медицинска помощ, болнична медицинска
помощ, услуги, свързани с битови и допълнителни
условия при предоставяне на медицинска помощ и
възстановяване на разходи (предметът на дейност
ще бъде извършван след получаване на лиценз от
КФН). Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 винкулирани поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка една,
със съвет на директорите в състав: Дора Николаева
Праматарова, Спас Николов Спасков – председател, и Пламен Кирилов Китанов, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Спас
Николов Спасков.
46815
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16374/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Намбър туенти
уан“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни
сделки, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Джейн Анжела
Дени и Греъм Едуин Гуйет, който го управлява и
представлява.
46816
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. № 665/2007 вписа промени за
„СБГ транс“ – ООД: вписва прехвърляне на 22 дружествени дяла от Георги Александров Митрев на
Кирил Богомилов Бочев; заличава като съдружник
и управител Георги Александров Митрев; вписва
като съдружник Кирил Богомилов Бочев; дружеството ще се управлява и представлява от Сашо
Радков Виденов; вписва нов дружествен договор.
46817
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16669/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „4 сис консултинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, кв.
Витоша, бл. 2, вх. А, ет. 13, ап. 58, с предмет на
дейност: проектиране, изграждане и поддръжка на
ИТ инфраструктури, решения за защита, надеждност и сигурност на информацията, консултантски
услуги, покупка и продажба на недвижими имоти,
посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, продажба на едро и дребно, внос и
износ на стоки и услуги, компютърни и софтуерни услуги, рекламна и информационна дейност,
посредничество и агентство, комисионни услуги,
както и всякаква друга незабранена със закон или
друг нормативен акт дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Маргарит Костадинов Трясков и Виолета Атанасова
Маджарова-Тряскова и се управлява и представлява
от Маргарит Костадинов Трясков.
46818
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16724/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Академия Толерантност“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Отец Паисий 22,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, издателска, рекламна,
консултантска дейност, извършване на преводи
на всички езици, разкриване на учебни, езикови
и преквалификационни курсове, организиране на
всякакви церемонии, чествания и мероприятия,
както и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Шефкет Ирфанов
Шефкетов и Слави Златанов Чавдаров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
46819
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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. № 587/2005 вписа промени за „Бългериън
инвестмънт адвайзърс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Елена Иванова
Ставракова на Ивайло Георгиев Спасов; заличава
като съдружник Елена Иванова Ставракова; вписва като съдружник и управител Ивайло Георгиев
Спасов; дружеството се управлява и представлява
от управителите Росен Николаев Иванов и Ивайло
Георгиев Спасов заедно и поотделно.
46337
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 6905/2005 вписа промени за „Белстрой“ – ЕАД:
заличава като едноличен собственик на капитала
„Руен елит“ – АД: вписва като едноличен собственик на капитала „Бултекс“ – ЕАД; вписва промени в
устава, приети с решение на едноличния собственик
на капитала от 1.Х.2007 г.
46338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17000/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йонека“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Солунска 55, вх. 1,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: туристическа
дейност в страната и в чужбина, туроператорска и
турагентска дейност в страната и в чужбина, търговско посредничество, търговия на едро и дребно,
покупко-продажба на стоки за бита, транспортна
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерство, комисионерство, строителство, консултантска дейност, рекламна дейност, маркетинг,
туризъм, ресторантьорство, внос и износ на стоки,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Веселина Христова Карагьозова и се управлява и
представлява от управителя Йорданка Несторова
Карагьозова.
46339
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15621/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кредити
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Герлово 3, ап. 2,
с предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, вкл. на търговски банки, както и
всички видове търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
20 000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Димитър Иванов Димитров, който го
управлява и представлява.
46340
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16888/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „БТХ Пангелов и
Ко“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Ген. Столетов 38,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане, съставяне на
годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството, консултации по
данъчното, счетоводното и социалното законодателство, представителство пред данъчните власти,
търговско представителство и посредничество, както
и всякаква друга дейност, за която няма законова
забрана съгласно законодателството. Дружеството е
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с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Томаш Борис Пангелов и Божидар Иванов
Пангелов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
46820
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17111/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Реинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 272, вх. Ж, ап. 166, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, ноу-хау
в областта на инвестициите в недвижими имоти,
предоставяне на специализирани посреднически
услуги и пазарни проучвания и дейности, свързани
с това, мениджмънт, консултантска дейност, счетоводни услуги, строителство и строителна дейност,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
съвместно участие в смесени фирми, транспортни
услуги, представителство и агентство на местни и
чуждестранни фирми, маркетинг, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Финтек“ – ЕООД, и
се управлява и представлява от управителя Ваня
Николова Събева.
46821
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. № 10667/2007 вписва промени за „Селектстрой“ – ООД: заличава като съдружник и управител Юлия Цолова Лазарова; вписва прехвърляне
на 250 дружествени дяла от Юлия Цолова Лазарова
на Момчил Илиев Гърев; вписва като съдружник и
управител Момчил Илиев Гърев; вписва промяна в
предмета на дейност: сделки с недвижими имоти,
посредничество при сделки с недвижими имоти и
отдаването им под наем, инвестиции и строителство
на недвижими имоти, консултантска дейност във
връзка с недвижими имоти, услуги и управление на
недвижими имоти, пиар, както и друга незабранена
със закон дейност; дружеството ще се управлява и
представлява от Даниела Момчилова Палешникова
и Момчил Илиев Гърев заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
468722
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16616/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ЛП девелопмент“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Удово 3, ет. 1, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, строителство,
проектиране, ремонт, реконструкция и дизайн на
недвижими имоти, наемане, отдаване под наем и
пренаемане на недвижими имоти, добив на строителни материали, външно- и вътрешнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт на всякакви стоки,
хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, консултантска дейност, сделки с
интелектуална собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, лизинг и
лизингова дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Иван
Първанов Иванов и Даниел Лопез Миняно, които
го управляват и представляват заедно.
46823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16883/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бегостар България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Акад. Методи Попов 22А,
офис 1, с предмет на дейност: придобиване и управление на недвижими имоти и други търговски
сделки, незабранени със закон, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Бегостар“ и се управлява
и представлява от управителя Ойвинд Юлманд и
Роман Хенсон заедно и поотделно.
46824
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16585/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ошин“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Парчевич 21, ет. 1, ап. 6, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, импресарски и други услуги,
сделки с интелектуална собственост, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
туристическа агентска и туроператорска дейност,
вътрешни и международни спедиционни и превозни сделки, международен автомобилен транспорт
и всякакви други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Тревор Мей,
Антъни Лихейн, Дейвид Майкъл Мулинс, Диармуид Куинлан, Емануел Елул и Десислава Манолова
Колчева-Кишева и се управлява и представлява
от Тревор Мей и Десислава Манолова КолчеваКишева заедно.
46825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16702/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Фризи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 104,
магазин 3, с предмет на дейност: фризьорски и
козметични услуги, вътрешна и външна търговия
в страната и в чужбина с всякакви стоки и услуги,
разкриване на магазини и заведения, вътрешен и
международен туризъм, представителство, посредничество, агентство, рекламна, комисионна дейност,
както и всякаква друга дейност, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Христина Василева Христова, която го управлява
и представлява.
46826
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16779/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Т билдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад, бул. Г. М.
Димитров 58, ет. 3, ап. 15, с предмет на дейност:
строителство, покупка, продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, посредничество при
сключване на сделки с недвижими имоти, производство и търговия с всякакви промишлени и
селскостопански стоки, както и всякаква друга
незабранена със закон или друг нормативен акт
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Тано Иванов Прошенски, който го управлява и
представлява.
46827
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 8454/2006 вписа промени
за „Пафос“ – ООД: премества седалището и адреса на управление от София, район „Средец“, ул.
Алабин 33А, Търговски дом, кантора 428, ет. 4, във
Варна, бул. Съборни 31А, офис 24; вписва изменен
дружествен договор.
46828
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. № 5373/2006 вписа промени за „Уинслоу
солюшънс“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Уинслоу солюшънс“ – ЕООД, на
„Уинслоу пропърти мениджмънт“ – ЕООД; вписва
промени в учредителния акт.
46829
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. № 8927/2006 вписа промени за „Макс – 4
Ем“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Красимира Георгиева Грънчарова на Стоян
Асенов Грънчаров; вписва като съдружник Стоян
Асенов Грънчаров; вписва нов дружествен договор.
46830
Софи йск и ят г ра дск и с ъд доп уск а поп ра вка на явна фактическа г решка в решение от
18.ХII.2006 г. по ф.д. № 15455/2006 по партидата на
„М.Ф.Б“ – ЕООД, относно района на седалището,
като вместо грешното „район „Сердика“ следва да
се чете вярното „район „Средец“.
46831
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5376/2006 вписа промени за „Амфора
капитал“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Амфора кепитъл лимитид“ на
Ивайло Атанасов Атанасов; заличава като едноличен собственик на капитала „Амфора кепитъл
лимитид“; вписва като едноличен собственик на
капитала Ивайло Атанасов Атанасов; вписва нов
учредителен акт.
46832
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. № 16435/2006 вписа промени за „Форчън
консултинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от А лександър Владимиров
Маджиров на Лилия Данкова Калчева; вписва
прехвърляне на 35 дружествени дяла от Николай
Василев Тотев на Лилия Данкова Калчева; вписва
прехвърляне на 35 дружествени дяла от Галин Ва-
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лентинов Ненов на Лилия Данкова Калчева; вписва
като съдружник Лилия Данкова Калчева; вписва
нов дружествен договор.
46833
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 522/2005 вписа промени за „Кре – Алкалин България“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Веселин Ботев Стаменков; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Веселин
Ботев Стаменков на Милена Иванова Стойчева; вписва като съдружник и управител Милена
Иванова Стойчева; дружеството се управлява и
представлява от Камен Стойчев Стойчев и Милена
Иванова Стойчева заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
46834
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХII.2006 г.
по ф.д. № 6719/2005 вписа промени за „Ейре ски
кънстракшън“ – ООД: вписва прехвърляне на 400
дружествени дяла от Джоузеф Гален Съливан на
„Блек си ентърпрайзис“ – ООД; вписва прехвърляне на 75 дружествени дяла от Станислав Стоилов
Йорданов на „Блек си ентърпрайзис“ – ООД; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Боян Георгиев Бонев на „Блек си ентърпрайзис“ – ООД;
заличава като съдружници Джоузеф Гален Съливан, Станислав Стоилов Йорданов и Боян Георгиев
Бонев; вписва като едноличен собственик „Блек си
ентърпрайзис“ – ООД; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Ейре ски кънстракшън“ – ЕООД;
дружеството се управлява и представлява от управителя Станислав Стоилов Йорданов.
46835
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6719/2005 вписва промени за „Ейре
ски кънстракшън“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 500 дружествени дяла от „Блек си ентърпрайзис“ – ООД, на „Роял ски Банско“ – ООД; заличава
като едноличен собственик на капитала „Блек си
ентърпрайзис“ – ООД (рег. по ф.д. № 9775/2006);
вписва като едноличен собственик на капитала
„Роял ски Банско“ – ООД (рег. по ф.д. № 3265/2006).
46836
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17037/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Легаплан кънсълтинг груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бл. 43, вх. Ж, ет. 6, ап. 108, с предмет на дейност:
консултантска, проучвателна и проектантска дейност в областта на устройственото планиране и
инвестиционното проектиране, териториално насочване на инвестиционни намерения, управление
и организация на прединвестиционния и инвестиционния процес, комплексни оценки за управление
на поземлените имоти, административни услуги,
както и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Архия“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 8294/2004), и „Лисет“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 2745/2002), и се управлява и представлява
от Игор Янков Янкулов.
46837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16810/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
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„Мобил транс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 244, вх. Ж, ет. 1, ап. 140, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговия на едро и
дребно, реекспорт, консултантска дейност, маркетингова дейност, сервизна дейност и сервизни
усл у г и – авторемон т ни и автотенекед ж ийск и,
сделки с интелектуална собственост, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строително-монтажни и строително-ремонтни работи,
проектантск и услу ги и проектантска дейност,
покупко-продажба, строеж и ремонт на недвижими имоти с цел продажба, внос на автомобили с
цел продажба, отдаване под наем на автомобили
и други моторни превозни средства, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни юридически и физически лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни услуги, ресторантьорски, хотелиерски
и туристически услуги, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, организация и
експлоатация на обекти от забавен, развлекателен,
спортен, културен, научен и търговски характер,
лизингова дейност, ск ладова дейност, валу тни
сделки и разкриване и експлоатация на обменни
бюра (след получаване на съответно разрешение),
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Антон Тодоров Антонов,
който го управлява и представлява.
46838
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12010/2005 вписва промени за „Стройрент“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала от
900 000 лв. на 3 800 000 лв. чрез непарична вноска – вземане в полза на едноличния собственик на
капитала, съгласно съдебно-счетоводна оценителна
експертиза, приета с определение от 26.IХ.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
4 състав, по дело № 441/2007; вписва промени в
учредителния акт.
46839
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 25.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 9354/2005 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Датамакс
систем холдинг“ – АД.
46840
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10312/2005 вписва промени за „Кю Делта“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени
дяла от „Ку Вара“ – ОУ, на „Делта имоти“ – ООД;
заличава като управител Марко Килк; дружеството
се управлява и представлява от управителя Михаил
Николаев Николов; вписва промени в дружествения договор.
46841
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. № 5261/2005 вписва промени за „Саут Ийст
Юръп рисърч корпорейшън“ – ЕООД: заличава
като управител Даниел Роберт Ярмолук; вписва
като управител Юлия Цветанова Иванова, която
управлява и представлява дружеството.
46842
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 4799/2001 вписва промени за
„Расафи“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 1 500 000 лв. на 3 000 000 лв.;
вписва промени в учредителния акт.
45979
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 10770/2001 вписва промени за „Скандия“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Оборище
111, ап. 13.
45980
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. № 8982/2001 вписва промени за „Премиум
фу удс“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от Пламен Дочев Минков на „Вита
голд“ – ООД, и 12 дружествени дяла от Иван Стефанов Делибосов на „Вита голд“ – ООД; вписва
увеличение на капитала от 5000 лв. на 5200 лв.;
вписва като съдружници „Вита голд“ – ООД (рег.
по ф.д. № 12696/2007 по описа на СГС); премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 55, вх. 1, ет. 11,
ап. 55; дружеството ще се управлва и представлява
от управителите Пламен Дочев Минков и Атанас
Иванов Радев заедно и поотделно; вписва промени
в дружествения договор.
45981
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 14023/2000 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „ХДИ
ЗАД“ – АД.
45982
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 14023/2000 вписва промени за „ХДИ ЗАД“ – АД:
заличава като член на управителния съвет Генко
Василев Гечев; вписва като член на управителния
съвет Александър Владимиров Владов.
45983
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 12621/2000 вписва промени за „Елит авто
България“ – АД: вписва като член на съвета на директорите и изпълнителен директор Васил Марчин
Даков; вписва съвет на директорите в състав: Емил
Николов Узунов – изпълнителен директор, Румен
Бориславов Кюркчийски – изпълнителен директор, Генчо Делчев Добрев, Красимир Бориславов
Кюркчийски, Климент Атанасов Буюклиев, Атанас
Кирилов Ангелов и Васил Марчин Даков – изпълнителен директор; дружеството ще се представлява
от изпълнителните директори Емил Николов Узунов,
Румен Бориславов Кюркчийски и Васил Марчин
Даков заедно и поотделно.
45984
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 9485/99 вписва промени за „Бизнес инфомедия“ – ООД: заличава като управител Пламен
Николов Бенински; вписва като управител Румяна
Павлова Кирилова-Василева, която ще управлява
и представлява дружеството.
45985
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 25.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
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регистър по ф.д. № 3367/99 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Херлитц
България“ – ЕООД.
45986
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16594/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елит билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Ворино 40, с предмет на дейност: търговия с всякакви стоки, разрешени със
закон, внос, износ, ресторантьорство, вътрешен и
международен туризъм, проектиране, строителство
и продажба на недвижими имоти, консултантски
услуги в областта на строителството, транспортна
и спедиторска дейност, както и всякаква друга
разрешена със закон дейност и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Виолета Методиева Георгиева-Галева
и Албен Варадинов Галев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
45987
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16444/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мистик – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 302, магазин 12 – 13,
с предмет на дейност: козметични и фризьорски
услуги, търговска дейност, хотелиерство и ресторантьорство. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Йоана Йорданова Кирова и Галина Димитрова Гатева, които го
управляват и представляват заедно.
45988
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16606/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аполон
пропърти 2“ – 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, който
го управлява и представлява.
45989
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16572/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Интер гард“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Узунджовска 7 – 9, с предмет на
дейност: частна охранителна дейност, изразяваща
се в охрана на обекти, на имущество на физически
и юридически лица, охрана на мероприятия, лична
охрана на физически лица и на техните права и
законни интереси от противоправни посегателства,
охрана на ценни пратки и товари, които дейности
ще се извършват след получаване на лиценз по реда
на Закона за частната охранителна дейност, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Любомир Павлов Апостолов
и Петър Методиев Николов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45990
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 209/2007 вписва промени за
„Инокс – пласт“ – ООД: вписва прехвърляне на
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4 дружествени дяла от Мирослав Ангелов Петков
на Христо Стоянов Митев; вписва като съдружник
Христо Стоянов Митев; заличава като съдружник
Мирослав Ангелов Петков; заличава като управител Мирослав Ангелов Петков; вписва като
управител Христо Стоянов Митев; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Иван Иванов Йорданов, Николай Цвятков Събев и
Христо Стоянов Митев заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
45991
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. № 10682/2005 вписва промени за „Гаджеви“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Ивелина Валентинова Гаджева на Теодора
Георгиева Гаджева; заличава като съдружник и управител Ивелина Валентинова Гаджева; дружеството
продължава дейността си като „Гаджеви“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Теодора Георгиева Гаджева; дружеството ще се управлява и
представлява от Теодора Георгиева Гаджева; вписва
нов учредителен акт.
45992
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XI.2007 г.
по ф.д. № 6587/2004 вписва промени за „Сайбракс
БГ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Лозенец“, ж.к. Лозенец, ул. Горски пътник 66, ателие 2; вписва нов
учредителен акт.
45993
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г. по
ф.д. № 1182/2001 вписва прехвърляне на предприятието на „Мирвас“ – ООД, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на „Магико
комерс“ – ООД (рег. по ф.д. № 7846/1996 по описа
на СГС); вписва прекратяване на „Мирвас“ – ООД.
45994
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 9492/2001 вписва промени за „Тера маркет“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Олег Михайлов Лулев на Огнян Панайотов
Киряков; заличава като съдружник Олег Михайлов
Лулев; вписва като съдружник и управител Огнян
Панайотов Киряков; премества адреса на управление
в София, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади,
ул. Пирин 79; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Георги Христов Каркъмов
и Огнян Панайотов Киряков заедно и поотделно.
45995
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 7851/2001 вписва промени
за „Тера стар“ – ООД: вписва прехвърляне на 200
дружествени дяла от Румен Владимиров Иванов
на Спартак Николов Павлов и 50 дружествени дяла
от Румен Владимиров Иванов на Елена Николова
Павлова; заличава като съдружник и управител
Румен Владимиров Иванов; вписва като съдружник Елена Николова Павлова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Спартак
Николов Павлов; вписва нов дружествен договор.
45996
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 6910/2003 вписва промени за „Лендмарк
пропърти България“ – ЕАД: заличава като член на
управителния съвет Дейвид Фредерик Бродерсън;
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вписва изменения в устава съгласно протоколно
решение на едноличния собственик.
45997
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 5908/2001 вписва промени за „М Телеком“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на
„Велти“ – ЕООД; вписва като управител Евангелос
Георгиос Стаматукос; вписва промени в учредителния
акт; дружеството ще се управлява и представлява
от Стойчо Влайков, Иванка Колева Кючукова и
Евенгелос Георгиос Стаматукос заедно и поотделно.
45998

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
32. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Българо-руски клуб Шипка“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 22.XII.2009 г. в 12 ч. в салона на
Дома на военноинвалидите в София, ул. Христо
Белчев 21, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението съгласно чл. 40, ал. 2
ЗЮЛНЦ за периода 10.Х.2008 г. – 22.ХІІ.2009 г.;
2. допълнение и изменение на устава на сдружението; 3. избор на одитор за заверка на годишния
счетоводен отчет на сдружението съгласно чл. 55,
ал. 1 от устава. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час покъсно, на същата дата и място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
Регистрацията на присъстващите на събранието
започва в 11,30 ч.
12080
20. – Управителният съвет на Националния
художествено-технически радиосиндикат, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 22.XII.2009 г. в 13,30 ч. в сградата на БНР, бул.
Драган Цанков 4, зала № 31, при следния дневен ред:
1. приемане на промени в устава на синдиката; 2.
избор на нови членове на УС; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч., на същото
място и при същия дневен ред.
12169
25. – Управителният съвет на сдружение „Салса
калиенте“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на членовете
на 23.XII.2009 г. в 14 ч., в офиса на сдружението в
София, Зона Б-18, бл. 4, ет. 5, ап. 29, при следния
дневен ред: 1. обсъждане и приемане на предложението за промяна на седалището на сдружението; 2.
приемане на нов устав на сдружението, отразяващ
настъпилите промени; 3. избор на управителен
съвет. Поканват се всички членове на сдружението
да присъстват и вземат участие в общото събрание.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 15 ч.,
при същия дневен ред.
12076
4 0. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на Бъ л г арск а
професионална танцова асоциация, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в НСА – зала хореография, София, Студентски град (последна спирка
на авт. 280 и 94), при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на асоциацията; 2. финансов отчет;
3. утвърждаване на нови членове; 4. приемане на
проектобюджет за 2010 г.; 5. приемане на програма за дейността през 2010 г. Поканват се всички
членове на асоциацията да присъстват на общото
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събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
12085
32. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български врати и прозорци“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 23.І.2010 г. в 11 ч. в София, зала „Еспланада“ на хотел „Експо“, бул. Цариградско шосе
149, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет за 2009 г.; 2. отчет за дейността на контролния съвет за 2009 г.; 3. избор на
председател и членове на управителния съвет; 4.
приемане на насоки за работа през 2010 г.; 5. приемане на бюджет за 2010 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред. Материалите по дневния
ред са налични на адреса на сдружението всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
12168
20. – Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Ботевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
пълномощниците на 18.XII.2009 г. в 15 ч., в залата
на сдружението в Ботевград, пл. Освобождение 4,
при следния дневен ред: 1. определяне размера на
членския внос за 2010 г.; 2. организационни въпроси;
3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12088
30. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Секция по електроника, информация
и комуникационни технологии – АФСЕА – Варна“
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 23.ХІІ.2009 г. в 17 ч. във Варна
в сградата на ВВМУ „Н. Йонков Вапцаров“ при
следния дневен ред: 1. доклад на управителния
съвет за дейността през 2009 г. и финансовия отчет
на сдружението за 2009 г.; 2. приемане бюджета на
сдружението за 2010 г.; 3. освобождаване на управителния съвет от отговорност за дейността му през
отчетния период; 4. избор на управителен съвет; 5.
промени в устава на сдружението; 6. разни. Поканват се да присъстват на общото събрание всички
членове на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще бъде
проведено същия ден в 18 ч., на същото място и
при вече обявения дневен ред независимо от броя
на явилите се членове.
12077
10. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„Варна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 23.ХІІ.2009 г. в 18 ч. в
клубното помещение – спортен комплекс „Локомотив“, Варна, при следния дневен ред: 1. отчет
от председателя за спортно-състезателната и учебно-тренировъчна дейност през 2008 г.; 2. отчет на
контролния съвет; 3. избор на ръководни органи;
4. приемане на нови членове; 5. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се провеве същия ден, на същото място в 19 ч.
и при същия дневен ред.
12081
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Хармония“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
членовете на сдружението на 23.ХІІ.2009 г. в 10 ч.
във Варна, ул. Драва Соболч 3, вх. В, ап. 13, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за пре-
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кратяване на дейността на сдружението; 2. вземане
на решение за откриване на производство по ликвидация на сдружението, избиране и назначаване
на ликвидатор; 3. вземане на решение за заличаването на сдружението в регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел; 4. вземане на решение за
предприемане на всички произтичащи действия,
предвидени в закона и учредителния акт на сдружението, по прекратяване на дейността, ликвидацията
и заличаването на същото; 5. вземане на решение
за възлагане на председателя на управителния съвет на сдружението Валерий Евгениевич Шакола
да предприеме всички действия по предходните
точки; 6. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., при същия дневен ред. Членовете на
сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес от
9 до 17 ч. всеки работен ден.
12125
53. – А двокатският съвет на А двокатската
колегия – Варна, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от
Закона за адвокатурата свиква на 30 и 31.І.2010 г. в
8 ч. в зала „Пленарна“ на Община Варна редовно
годишно общо събрание на колегията при следния
дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността на
Адвокатския съвет – Варна, през 2009 г. и вземане
на решения по него; 2. отчет за изпълнение бюяджета
на съвета на колегията за 2009 г.; 3. разглеждане
доклада на контролния съвет; 4. разглеждане отчета
на дисциплинарния съд; 5. приемане бюджета на
съвета на колегията за 2010 г.; 6. определяне броя
на членовете на адвокатския съвет, контролния
съвет и дисциплинарния съд; 7. избор на адвокатски съвет; 8. избор на председател на адвокатски
съвет; 9. избор на контролен съвет; 10. избор на
дисциплинарен съд; 11. избор на председател на
дисциплинарен съд; 12. избиране на делегати за
общото събрание на адвокатите от страната.
12082
80. – Адвокатският съвет при Великотърновската адвокатска колегия на основание чл. 81,
ал. 2 от Закона за адвокат у рата свиква общо
събрание на 30.І.2010 г. в 9 ч. в голямата зала на
община Велико Търново при следния дневен ред:
1. разглеждане отчета за дейността на адвокатския
съвет през отчетната година и вземане решение по
него; 2. разглеждане доклада на контролния съвет;
3. разглеждане отчета на дисциплинарния съд; 4.
приемане бюджета на колегията за следващата
финансова година; 5. определяне броя на членовете
на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет,
председател на адвокатския съвет, контролен съвет,
дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избиране делегати за общото събрание
на адвокатите от страната; 7. други.
12084
5. – Управителният съвет на сдружение „Младежка толерантност“, Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на сдружението на 28.І.2010 г. в 17,30 ч.
в офиса на сдружението на ул. Цар Освободител
11, ет. 3, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението през последния 3-годишен
период; 2. отчет на контролния съвет; 3. избор на
управителен съвет, избор на председател; 4. промени
в устава относно начина за свикване на общото
събрание; 5. текущи.
12130
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20. – Управителният съвет на СКВ „Калиакра“, Каварна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 17.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в читалище
„Съгласие“, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба; 2. приемане на нови предложения
за промени и допълнения в устава на клуба; 3. избор
на нови ръководни органи; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе един час по-късно.
12185
10. – Управителният съвет на училищното
настоятелство при СОУ „Св. Патриарх Евтимий“,
Пловдив, ул. Иван Вазов 19, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на УН
на 15.XII.2009 г. в 17,30 ч. в сградата на училището
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за
предходната година; 2. промени в устава съгласно
промените в ЗЮЛНЦ; 3. промени в списъчния състав – избор на нови членове и освобождаване на
стари; 4. избор на съвет на настоятелите; 5. други.
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 и ще се счита
за редовно независимо от броя на присъстващите.
12090
50. – Управителният съвет на Съюза на енолозите в България, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
сдружението на 18.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в Пловдив в
семинарната зала на хотел „Sеven hills“, ул. Житен
пазар 6, при следния дневен ред: 1. избор на управителен съвет; 2. приемане на нов устав на сдружението; 3. приемане на нови членове на съюза; 4.
отчетен доклад на УС на СЕБ за периода декември
2008 г. – декември 2009 г.; 5. отчетен доклад на КС на
СЕБ за периода декември 2008 г. – декември 2009 г.;
6. 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.
12184
25. – Управителният съвет на СНЦ „Дом на културата на ТПК – Ансамбъл „Ръченица“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 22.XII.2009 г. в
18 ч. на адрес: Пловдив, ул. Иван Перпелиев 2, във
физкултурния салон на бившето училище „Йоаким
Груев“, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за 2008 и 2009 г.; 2. прекратяване
дейността на сдружението; 3. 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, при условията на спадащ кворум.
12089
10. – Управителният съвет на Общински футболен клуб „Миньор“, Раднево, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 21.XII.2009 г. в
17 ч., в зала 315 на Общинска администрация – Раднево, при следния дневен ред: 1. освобождаване и
приемане на членове на сдружението; 2. освобождаване и приемане на членове на управителния
съвет; 3. освобождаване и избор на председател на
управителния съвет и секретар на управителния
съвет; 4. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12128
20. – Управителният съвет на СНЦ „Национална асоциация на служителите на общини от
направление – търговия, туризъм и защита на
потребителите в Република България“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 28.ХІІ.2009 г. в
14 ч. в Русе, бул. Скобелев 45, ет. 1, при следния
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дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението;
2. попълване на състава на управителния съвет;
3. приемане на промени в устава на сдружението.
12127
22. – Управителният съвет на атлетически клуб
„Раковски“, Севлиево, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно общо събрание на 6.I.2010 г.
в 17,30 ч. в Севлиево, в канцеларията на клуба, намираща се на стадион „Раковски“ в Севлиево, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на управителния
съвет за дейността на клуба през 2009 г.; 2. отчет на
контролния съвет за дейността на клуба през 2009 г.;
3. приемане на бюджета на клуба за 2010 г.; 4. приемане на промени в устава на клуба; 5. приемане
на нови членове на клуба; 6. 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. Поканват се всички членове
на клуба да присъстват на събранието.
12078
75. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Стара Загора, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание
на адвокатите при Старозагорска адвокатска колегия
на 30.I.2010 г. в 9 ч., в конферентната зала на хотел
„Мериан Палас“ в Стара Загора, бул. Руски 8, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на САК
през 2009 г.; 2. финансов отчет на САК за 2009 г.;
3. доклад на контролния съвет за упражняване на
бюджета и стопанисване имуществото на колегията през 2009 г.; 4. отчет на дисциплинарния съд за
2009 г.; 5. разисквания по отчетите; 6. приемане на
бюджет на САК за 2010 г.; 7. избор на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 8. определяне броя на членовете на адвокатския съвет,
контролния съвет и дисциплинарния съд и избор на
адвокатски съвет и неговия председател, контролен
съвет, дисциплинарен съд и неговия председател.
При липса на кворум на основание чл. 81, ал. 4
ЗА събранието ще се проведе същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на колегията.
Поканваме всички членове на колегията да участват
в събранието лично или чрез писмено упълномощен
представител по реда на Закона за адвокатурата.
12083
194. – Адвокатският съвет на Адвокатска колегия – Хасково, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона
за адвокатурата свиква редовно общо събрание на
колегията на 30.I.2010 г. в 10 ч. в парк-хотел „Европа“
в парк „Кенана“, Хасково, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на адвокатския съвет през отчетната 2009 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2010 г.; 5. избор
на председател на САК, председател на ДС, членове
на САК, контролен съвет и дисциплинарен съд; 6.
избор на делегати за общо събрание на адвокатите в
страната; 7. разни. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12124
1. – Управителният съвет на СНЦ „Евроклуб
Жена“ – Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
22.ХІІ.2009 г. в 15 ч. в Ямбол, ул. Раковски 1, при
следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС на
СНЦ „Евроклуб Жена“; 2. промяна на устава на
сдружението; 3. избор на нов управителен съвет
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага
за 16 ч. и ще се проведе на същото място и при
същия дневен ред.
12094
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20. – Управителният съвет на Клуба по лека
атлетика „Тунджа“, Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 23.ХІІ.2009 г. в 17 ч. в сградата на спортна зала
„Диана“ в Ямбол при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на клуба за периода 2008 – 2009 г.;
2. финансов отчет на клуба за посочения период;
3. приемане на финансовия бюджет на клуба за
2010 г.; 4. промяна в устава на клуба; 5. избор на
нови ръководни органи: председател, управителен
и контролен съвет. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички материали, свързани
със събранието, са в седалището на клуба и са на
разположение на всичките му членове.
12131
10. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Съева пещера“, с. Брестница,
област Ловеч, по искане на 49 членове на дружеството, отправено до Окръжен съд – Ловеч, и по
негово предписание на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 5.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. в
салона на читалище „Иван Данов“, с. Брестница,
при следния дневен ред: 1. финансов отчет на
управителния съвет на дружеството за 2008/2009 г.;
2. отчет на контролния съвет на дружеството за
извършените проверки и констатациите по тях за
същия период; 3. предоставяне на цялата документация на дружеството, в т. ч. и протоколната
книга от заседанията на УС и КС с взетите по тях
решения и запознаване на ОС с тях; 4. изменения
и допълнения на устава на ТД „Съева пещера“; 5.
избор на управителен и на контролен съвет; 6. разни.
Всички материали по провеждането на събранието
са на разположение на членовете при управителя
на дружеството.
12126
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10. – Председателят на управителния съвет на
училищното настоятелство „Св. св. Кирил и Методий“ при ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Горна
Митрополия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 21.ХІІ.2009 г. в
17 ч. в сградата на ПК „Труд“ при следния дневен
ред: 1. отчитане дейността на настоятелството; 2.
освобождаване на управителния съвет на настоятелството; 3. освобождаване на стари и приемане
на нови членове; 4. избор на нов управителен съвет
на училищното настоятелство. Поканват се всички
членове на настоятелството да участват в общото
събрание. 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.
12087
Велислава Николаева Михайлова – ликвидатор
на „Българска фондация за сътрудничество“ – София, в ликвидация по ф. д. № 5676/2007 на СГС,
на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани кредиторите на дружеството да
предяват вземанията си в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12133
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 760 на Надзорния съвет на СОАП от 3 юли 2009 г.
(ДВ, бр. 73 от 2009 г.): В т. 1 думите „ж.к. Дружба,
до бл. 227“ да се четат „ж.к. Дружба, бл. 227“.
12270
Поправка. В обявление № 11828 за обявяване
на конкурс от Геофизичния институт – БАН (ДВ,
бр. 85 от 2009 г., стр. 91), вместо текста „старши
научен сътрудник по…“ да се чете „старши научен
сътрудник І ст. по…“.
12310

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