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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за кон
трол над взривните вещества, огнестрелните
оръжия и боеприпасите (обн., ДВ, бр. 133 от
1998 г.; изм., бр. 85 от 2000 г., бр. 99 от 2002 г.,
бр. 71 от 2003 г., бр. 102 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30 и 38 от 2006 г., бр. 11 и 95 от 2007 г.
и бр. 69 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 2 след думите „Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „за Главна дирекция „Охрана“
и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието, за
Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

1. В § 6 след думите „Министерството на
вътрешните работи“ се поставя запетая и се
добавя „в Главна дирекция „Охрана“ и Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ към
Министерството на правосъдието, в Държавна
агенция „Национална сигурност“.
2. В § 7:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея
след думите „Министерството на вътрешните
работи“ се поставя запетая и се добавя „на
държавните служители от Държавна агенция
„Национална сигурност“, на държавните служители от Главна дирекция „Охрана“ и от
Главна дирекция „Изпълнениe на наказанията“ към Министерството на правосъдието“;
б) създава се ал. 2:
„(2) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и Закона за държавния служител от
служителите, преминали в Държавна агенция
„Национална сигурност“, в Главна дирекция
„Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнениe на
наказанията“ към Министерството на правосъдието, се зачита за прослужено време по ал. 1.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12116
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Издаден в София на 4 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за спе
циалните разузнавателни средства (обн., ДВ,
бр. 95 от 1997 г.; доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 49
от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г.,
бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43
и 109 от 2008 г.)
§ 1. Член 34б се изменя така:
„Чл. 34б. (1) Народното събрание чрез
комисия, определена с правилника за организацията и дейността му, осъществява
парламентарен контрол и наблюдение на
процедурите по разрешаване, прилагане и
използване на специалните разузнавателни
средства, съхраняването и унищожаването на
получената чрез тях информация, както и за
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защита на правата и свободите на гражданите
срещу незаконосъобразното използване на
специални разузнавателни средства.
(2) Комисията по ал. 1 ежегодно до 31 май
представя пред Народното събрание доклад
за извършената дейност, който съдържа обобщени данни за разрешаването, прилагането и
използването на специалните разузнавателни
средства, съхраняването и унищожаването на
информацията, получена чрез тях, както и за
защита на правата и свободите на гражданите
срещу незаконосъобразното използване на
специални разузнавателни средства.“
§ 2. Члeнове 34в – 34е се отменят.
§ 3. В чл. 34ж се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „Националното
бюро“ се заменят с „комисията по чл. 34б“;
б) в т. 4 думите „да дава задължителни
указания, свързани с подобряване режима
на“ се заменят с „да прави предложения за
подобряване на процедурите по“;
в) точка 5 се отменя.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При наличие на данни за неправомерно
използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване
или унищожаване на придобитата чрез тях
информация, комисията по чл. 34б сезира
органите на прокуратурата и ръководителите
на органите и структурите по чл. 13, 15 и 20.“
§ 4. Член 34з се изменя така:
„Чл. 34з. (1) Комисията по чл. 34б уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях
са били прилагани неправомерно специални
разузнавателни средства.
(2) Гражданите не се уведомяват, когато
това ще създаде опасност:
1. за постигане на целите по чл. 3 или чл. 4;
2. от разкриване на оперативните способи
или техническите средства;
3. за живота или здравето на служителя
под прикритие или на неговите възходящи,
низходящи, братя, сестри, съпруг или лица, с
които се намира в особено близки отношения,
когато опасността произтича от възложените
задачи.“
§ 5. Съ зда ва се гла ва чет вър та „б“ с
чл. 34и – 34р:
„ Г л а в а

ч е т в ъ р т а

„ б “

ИЗПОЛЗВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА ВЪВ
ВРЪЗК А С МЕЖДУНАРОДНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО НАК АЗАТЕЛНОПРАВНИ
ВЪПРОСИ
Чл. 34и. (1) Специалните разузнавателни
средства освен в случаите по чл. 3, ал. 1 могат
да се използват и когато това е предвидено
в международен договор, влязъл в сила за
Република България.
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(2) В случаите по ал. 1 специални разузнавателни средства могат да се използват за
предотвратяване и разследване на престъпления, които изрично са посочени в международния договор, по силата на който се
допуска тяхното използване.
Чл. 34к. (1) В случаите по чл. 34и специалните разузнавателни средства могат да се
осигуряват и прилагат и от компетентните
органи на чужда държава.
(2) Чуждестранен служител под прикритие
има правомощията и може да се използва за
постигане на целите по чл. 10в, когато това е
предвидено в международен договор, влязъл
в сила за Република България, или на принципа на взаимност е сключено споразумение
за всеки отделен случай.
Ч л. 34л. С пец иа л н и т е ра зу зна ват ел н и
средства по реда на тази глава се прилагат
за срока, предвиден в Наказателно-процесуалния кодекс.
Ч л. 34м. Ре з у л т ат и т е, по л у чен и ч р е з
специални разузнавателни средства по реда
на тази глава, могат да бъдат използвани за
целите на международната правна помощ,
както и за целите на вътрешното разследване съобразно условията на националното
законодателство.
Чл. 34н. (1) При получаване на молба за
правна помощ от чужда държава с искане за
продължаване на трансгранично наблюдение
от територията на други държави на територията на Република България от служители
на молещата държава Върховната касационна
прокуратура се произнася по молбата и ако я
допусне за изпълнение, внася писмено мотивирано искане за разрешение до председателя на
Софийския градски съд или до оправомощен
от него заместник-председател.
(2) Искането трябва да съдържа:
1. информация за престъплението, за разследването на което се налага извършването
на трансграничното наблюдение;
2. данни за лицата, спрямо които ще се
извърши трансграничното наблюдение;
3. кои служители ще извършат трансграничното наблюдение;
4. условия, при които ще се извърши транс
граничното наблюдение;
5. срока на извършване на трансграничното
наблюдение.
(3) Председателят на Софийския градски
съд или оправомощен от него заместник-председател незабавно дава писмено разрешение за
извършване на трансграничното наблюдение
или отказва извършването му, като мотивира
своя отказ.
(4) Разрешението се изпраща чрез Върховната касационна прокуратура на компетентните органи на молещата държава, за което се
уведомяват компетентните български органи.

ВЕСТНИК
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Чл. 34о. (1) В спешни случаи на преминаване на българската граница при извършване
на трансгранично наблюдение, когато не е
било поискано предварително разрешение,
служителите на чуждата държава, извършващи наблюдението, могат да го продължат на
територията на Република България, когато
това е предвидено в международен договор,
влязъл в сила за Република България.
(2) Компетентните органи на чу ж дата
държава, чиито служители извършват наблюдението, са длъжни незабавно да уведомят Върховната касационна прокуратура и
генералния комисар на Министерството на
вътрешните работи или оправомощено от
него длъжностно лице за това, че границата
е била пресечена по време на наблюдението.
(3) След уведомяването по ал. 2 Върховната касационна прокуратура незабавно се
произнася дали наблюдението следва да се
прекрати и уведомява за това молещата държава и генералния комисар на Министерството
на вътрешните работи или оправомощено от
него длъжностно лице.
(4) Компетентните органи на чуждата държава, чиито служители извършват наблюдението, са длъжни незабавно да изпратят във
Върховната касационна прокуратура молба за
правна помощ за извършване на трансгранично наблюдение, придружена с мотиви, които
обосновават пресичането на границата без
предварително разрешение.
(5) След получаване на молбата за правна
помощ Върховната касационна прокуратура
незабавно се произнася дали следва да бъде
допусната за изпълнение. При отказ наблюдението се прекратява незабавно.
(6) При допусната молба Върховната касационна прокуратура незабавно внася писмено
мотивирано искане за разрешение до председателя на Софийския градски съд или до
оправомощен от него заместник-председател.
(7) Искането трябва да съдържа:
1. информация за престъплението, за разследването на което се налага използването
на трансграничното наблюдение;
2. данни за лицата, спрямо които ще се
извърши трансграничното наблюдение;
3. обстоятелствата, които обуславят нуждата от спешност;
4. кои служители ще извършат трансграничното наблюдение;
5. условия, при които ще се извърши трансграничното наблюдение;
6. срока на извършване на трансграничното
наблюдение.
(8) Председателят на Софийския градски съд
или оправомощеният от него заместник-председател е длъжен в срок до пет часа, считано
от преминаването на българската граница, да
даде писмено разрешение за извършване на
трансграничното наблюдение или отказва да
даде разрешение, като мотивира своя отказ.
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(9) Председателят на Софийския градски
съд или оправомощеният от него заместникпредседател незабавно изпраща във Върховната касационна прокуратура даденото
разрешение.
(10) Когато председателят на Софийския
градски съд или оправомощеният от него
заместник-председател откаже да даде разрешение, трансграничното наблюдение се
прекратява.
(11) Върховната касационна прокуратура
уведомява компетентните органи на молещата
държава за даденото разрешение и незабавно
го изпраща и уведомява служителите, които
извършват наблюдението.
Чл. 34п. (1) При прилагането на специални разузнавателни средства по реда на тази
глава служителите на компетентните органи
на чуждата държава са длъжни:
1. да спазват законодателството на Република България;
2. да спазват указанията на компетентните
български органи;
3. да носят документ, който удостоверява,
че е дадено съответното разрешение, освен
в случаите по чл. 34о;
4. да са в състояние във всеки един момент
да докажат, че действат в служебно качество.
(2) При прилагането на специални разузнавателни средства по реда на тази глава
не се допуска влизането в жилища и на
места, които не са обществено достъпни.
Служителите, които извършват наблюдението, нямат право да задържат лицето, което
е под наблюдение.
(3) Служителите на компетентните органи
на чуждата държава изготвят доклад за извършените от тях на територията на Република
България действия незабавно след тяхното
извършване.
(4) Докладът по ал. 3 се изпраща на Върховната касационна прокуратура, която го
предоставя на председателя на Софийския
градски съд или оправомощения от него
заместник-председател, дал разрешението за
извършване на действията, като той може
да поиска личното явяване на съответните
служители.
(5) Органите на досъдебното производство и
съдът могат да поискат компетентните органи
на чуждата държава, чиито служители са извършвали действия по прилагане на специални
разузнавателни средства на територията на
Република България, да съдействат при провеждане на наказателно производство, когато
такова е образувано в резултат на съответните
действия, в които те са участвали.
Чл. 34р. За неуредените в тази глава случаи
се прилагат общите разпоредби на закона.“
Преходна разпоредба
§ 6. (1) Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства се
закрива.
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(2) Активите и пасивите на Националното
бюро за контрол на специалните разузнавателни средства преминават към Министерството
на правосъдието, а документацията и архивът
се предават на Народното събрание.
(3) Трудовите правоотношения на членовете
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства и служебните
и трудовите правоотношения на служителите
от неговата администрация се прекратяват от
министъра на правосъдието при условията и
по реда на чл. 106, ал. 1, т. 1 от Закона за
държавния служител и чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда.
(4) При прекратяване на трудовите правоотношения членовете на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства, подали молба до Висшия съдебен
съвет в 14-дневен срок от прекратяването,
се възстановяват на заеманата към датата
на избора им о т Народно т о събрание в
Националното бюро длъжност в органите
на съдебната власт. Времето, прекарано на
съответната длъжност, се зачита за стаж по
чл. 164, ал. 1 – 5 от Закона за съдебната власт.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12117

УКАЗ № 366
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 Спогодбата за
социална сигурност между Република България и Република Корея, приет от ХLI Народно
събрание на 22 октомври 2009 г.
Издаден в София на 4 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата за социална
сигурност между Република България и Ре
публика Корея
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
за социа лна сиг у рност меж д у Реп ублика
България и Република Корея, подписана на
30 октомври 2008 г. в Сеул.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 22 октомври 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12073
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УКАЗ № 372
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, приет
от ХLI Народно събрание на 6 ноември 2009 г.
Издаден в София на 6 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (обн., ДВ,
бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; бр. 65
от 2008 г. – Решение № 5 на Конституционния
съд от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10,
23 и 41 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 262 се създава ал. 8:
„(8) Със средства от републиканския бюджет
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване могат да се заплащат лекарствени
продукти, отпускани по лекарско предписание,
които не са включени в списъка по ал. 1, необходими за профилактика или лечение при
епидемични взривове, епидемии, пандемии,
както и при наличието на предполагаемо или
потвърдено разпространение на химически
или биологични агенти или ядрена радиация.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 6 ноември 2009 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12479

РЕШЕНИЕ

за промени в състава на Комисията по кул
турата, гражданското общество и медиите
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:
1. Освобождава Ваньо Евгениев Шарков
като член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
2. Избира Михаил Рашков Михайлов за
член на Комисията по културата, гражданското общество и медиите.
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
12284
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 256
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на здравеопазването
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на здравеопазването.
Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването
е първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити.
(2) Второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на здраве
опазването са:
1. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лекарствата;
2. изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по трансплантация;
3. изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат“;
4. директорите на регионалните центрове
по здравеопазване;
5. директорите на регионалните инспекции
за опазване и контрол на общественото здраве;
6. директорът на Център „Фонд за лечение
на деца“;
7. директорът на Център „Фонд за асистирана репродукция“;
8. директорът на Център „Фонд за трансплантация“;
9. директорите на здравните и лечебните
заведения съгласно приложението.
(3) Числеността на персонала на второстепенните разпоредители по ал. 2 се определя
съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на здравеопазването, приет
с Постановление № 43 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 22 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 48 от 2006 г., бр. 92 от 2007 г., бр. 24
от 2008 г. и бр. 19 и 26 от 2009 г.).
§ 2. Отменя се Постановление № 43 на
Министерския съвет от 2006 г. за приемане
на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 22 от
2006 г.; изм., бр. 39 и 93 от 2006 г.; бр. 75 от
2007 г.; попр., бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 24, 34 и 45 от 2008 г. и бр. 13 от 2009 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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Приложение
към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3
Численост на персонала на второстепенни
те разпоредители с бюджетни кредити към
министъра на здравеопазването
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат“
Регионални центрове по здравеопазване
Регионални инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве
Център „Фонд за лечение на деца“
Център „Фонд за асистирана репродукция“
Център „Фонд за трансплантация“
Национален център по заразни и паразитни
болести
Национален център по здравна информация
Национален център по наркомании
Национален център по опазване на общественото здраве
Национален център по радиобиология и радиационна защита
Национален медицински координационен
център
Национална експертна лекарска комисия
Центрове за спешна медицинска помощ
Национален център по трансфузионна хематология – София
Районни центрове по трансфузионна хематология
Държавни психиатрични болници
Домове за медико-социални грижи за деца

Численост на
персонала
172
35
50
573
3336
3
5
3
256
68
20
244
122
28
68
7113
196
315
1435
2916

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на здравеопазването
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията на дейността, функциите, структурата и
числеността на персонала на Министерството
на здравеопазването, наричано по-нататък
„министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на здравеопазването е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София, пл. Света Неделя 5.
(2) Министерството е администрация, която
подпомага министъра на здравеопазването
при осъществяване на неговите правомощия.
Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Раздел I
Правомощия на министъра на здравеопаз
ването
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването,
наричан по-нататък „министърът“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт.

ВЕСТНИК
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(2) Министърът на здравеопазването ръководи и представлява Министерството на
здравеопазването.
Чл. 4. (1) При осъществяването на програмата на правителството, при разработването
на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът
се подпомага от трима заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Чл. 5. Министърът:
1. провежда държавната политика в област
та на здравеопазването и преструктурирането
на здравния сектор;
2. разработва и контролира изпълнението
на националната здравна стратегия;
3. ръководи, координира и контролира
дейностите по опазване здравето на гражданите, промоция на здравето и профилактика
на болестите;
4. провежда политиката по осъществяване
на държавен здравен контрол и контрол на
дейностите за ограничаване разпространението на заразните болести;
5. контролира лечебната дейност в случаите,
посочени в закон;
6. определя национални и републикански
консултанти и утвърждава правила за тяхната
работа;
7. ръководи, координира и контролира дейностите, свързани с медицинската експертиза
на работоспособността;
8. предприема мерки за здравна закрила на
децата и на лицата с физически увреждания
и психически разстройства;
9. провежда лекарствената политика;
10. провеж да държавната политика за
безопасност на храните в съответствие със
Закона за храните;
11. издава и отнема разрешения и лицензи
по реда на Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, Закона за
конт рол върх у наркотичните вещества и
прекурсорите, Закона за трансплантация на
органи, тъкани и клетки и Закона за кръвта,
кръводаряването и кръвопреливането, издава
заповеди по Закона за медицинските изделия;
12. предприема действия за създаване,
преобразуване и прекратяване на държавни
лечебни заведения и изразява съгласие за
създаване и прекратяване на общински лечебни заведения;
13. контролира дейността на националните
центрове по проблемите на общественото
здраве;
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14. издава, съгласува и предлага на Министерския съвет проекти на нормативни актове
в областта на здравеопазването и контролира
тяхното прилагане;
15. у твърж дава методическ и у казани я,
свързани с лечебната и здравната дейност;
16. ск лючва меж дународни договори в
областта на здравеопазването и контролира
действията по изпълнението им;
17. ръководи дейността по разработването,
представянето и изпълнението на българските
позиции пред структурите на Европейския
съюз в областта на здравеопазването;
18. осъществява координация между министерството и другите органи на изпълнителната
власт, Националната здравноосигурителна
каса и съсловните организации на лекарите,
лекарите по дентална медицина, медицинските
сестри, акушерките, асоциираните медицински
специалисти и магистър-фармацевтите;
19. създава със заповед консултативни
съвети, комисии и експертни работни групи,
които се подпомагат от административните
звена на министерството;
20. осъществява финансовата политика на
министерството;
21. ръководи дейността по управлението и
развитието на човешките ресурси;
22. отговаря за разработването и поддържането на готовността за изпълнението на
военновременния план и комуникационноинформационната система за у правление
при кризи;
23. издава удостоверения за признаване на
професионална квалификация по медицинска
професия и на специализации в областта на
здравеопазването;
24. издава разрешения и удостоверения по
Закона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и препарати, както
и сертификати за минерални води;
25. издава удостоверения на медицински
специалисти, свързани с правото да упражняват медицинска професия;
26. създава организация по финансирането,
изготвянето на предложения за предоставяне
на държавни концесии, провеждането на концесионни процедури за обществени концесии
и контрола по концесионни договори при
условията и по реда на Закона за концесиите,
Правилника за прилагане на Закона за концесиите и Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала;
27. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация в министерството;
28. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 6. При осъществяване на своите правомощия министърът издава правилници,
наредби, инструкции и заповеди.
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Чл. 7. Министърът провежда информационната политика на министерството и
осигурява информация на обществеността за
неговата дейност.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 8. Министърът на здравеопазването
образува на свое пряко подчинение политически кабинет със съвещателни, контролни и
информационно-аналитични функции, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в областта на
здравеопазването и при представянето є пред
обществото.
Чл. 9. (1) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при формулирането на стратегически приоритети и цели и
при изготвянето на решения, осигуряващи
провеждането на правителствената политика
в областта на здравеопазването и следи за
изпълнението им;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
изпълнителната и на законодателната власт;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността;
4. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване
на политиката в областта на здравеопазването.
(2) Към политическия кабинет на министъра се назначават съветници по определени
въпроси и експерти, които нямат функции на
управление, както и технически сътрудници.
Чл. 10. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет, участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството;
3. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
4. организира и контролира работата на
съветниците, експертите и техническите сът
рудници към политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани;
6. възлага изпълнението на задачи, поставени от министъра, и контролира изпълнението им.
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Чл. 11. (1) Министърът на здравеопазването ежеседмично провежда заседания на
политическия кабинет.
(2) В заседанията на политическия кабинет
може да участва главният секретар, а при
необходимост – и директори на дирекции.
Чл. 12. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра и
на министерството с Народното събрание, с
неговите постоянни и временни комисии, с
парламентарните групи, с народните представители и с политическите партии;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и от работата на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
в) координира, участва във и контролира
подготовката на отговорите на министъра за
парламентарния контрол;
3. контролира изпълнението на ангажиментите на министерството, произтичащи от
законодателната програма на Министерския
съвет.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Раздел III
Взаимодействие с другите държавни органи
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(3) Главният държавен здравен инспектор:
1. организира, ръководи, координира и контролира дейността на регионалните инспекции
за опазване и контрол на общественото здраве;
2. организира, ръководи, координира и
контр олира дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита
при осъществяване на мерките по защита на
населението от въздействието на йонизиращи
лъчения;
3. осъществява методическо ръководство
и контрол на звената по ведомствен здравен
контрол към Министерството на отбраната
и Министерството на вътрешните работи.
Чл. 15. (1) Главният държавен здравен
инспек тор заема длъж ност та по т рудово
правоотношение и се назначава от министърпредседателя по предложение на министъра
на здравеопазването.
(2) Дейността на главния държавен здравен
инспектор се подпомага от администрацията
на Министерството на здравеопазването.
Чл. 16. При осъществяване на правомощията си главният държавен здравен инспектор издава индивидуални административни актове.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения

Чл. 13. При осъществяването на правомощията си министърът:
1. отговаря за дейността си пред Министерския съвет и Народното събрание;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. осъществява контакти и взаимодейства
с други органи на държавната власт;
4. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации;
5. осъществява контакти и сътрудничи с
държавни органи и с неправителствени организации в други държави, както и с международни организации и институции.

Чл. 17. (1) Министерството е структурирано
в 16 дирекции, инспекторат и звено „Сигурност
на информацията“.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 343 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена в
министерството е посочена в приложението.
Чл. 18. Министърът на здравеопазването
определя със заповед наименованията, фун
кциите и числеността на отделите и секторите
в дирекциите на министерството.

Раздел IV
Главен държавен здравен инспектор

Раздел II
Главен секретар

Чл. 14. (1) Главният държавен здравен
инспектор е орган на държавния здравен
контрол на територията на страната.
(2) Главният държавен здравен инспектор
организира и ръководи на национално равнище:
1. държавния здравен контрол;
2. дейностите по промоция на здраве и
интегрирана профилактика на болестите;
3. контрола върху заразните болести;
4. мерките по защита на населението от
въздействието на йонизиращи лъчения;
5. профилактичните и противоепидемичните дейности при бедствия, аварии и катастрофи.

Чл. 19. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство в изпълнение
на законните разпореждания на министъра.
(2) Главният секретар ръководи, координира, контролира и организира функционирането
и дейността на администрацията, като:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена в министерството;
2. отговаря за условията за нормална и
ефективна работа на звената в министерството;
3. осигурява организационна връзка между
политическия кабинет и административните
звена;
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4. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
5. отговаря за работата и контрола по съхраняването на документите и опазването на
държавната и служебната тайна;
6. координира и контролира дейността по
стопанисване и управление на държавната
собственост, предоставена на министерството;
7. отговаря за организирането, координирането и контрола на дейността по управление
при кризи;
8. отговаря за организацията на дейността
с жалбите и сигналите на граждани и организации, постъпили в министерството;
9. изпълнява и други задачи, определени
с нормативен акт или възложени му от министъра.
Раздел IIІ
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 20. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и
на разпоредителите с бюджетни кредити от
по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“ докладва
директно на министъра.
(4) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, стандартите за вътрешен одит, 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
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
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 министъра 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 министъра;
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6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане,
като дава съвети, мнение, обучение и други с
цел да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра 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 министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
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.
Раздел IV
Инспекторат
Чл. 21. (1) Инспекторатът е звено на пряко
подчинение на министъра, което осигурява
изпълнението на контролните му функции
и осъществява контрол върху дейността на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
на здравеопазването.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и проверки по отделни сигнали и жалби или
при случаи с обществен отзвук. Проверките
се извършват въз основа на писмена заповед
на министъра.
(3) Дейността на инспектората е насочена към обективно, безпристрастно и точно
изясняване на проверяваните проблеми и
предлагане на мерки за тяхното решаване и
включва:
1. извършване на проверки по организацията и ефективността на административната
дейност на министерството и на администрациите на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра;
2. изготвяне на проекти на наказателни
постановления от компетентността на министъра;
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3. извършване на проверки за спазването
на вътрешните правила за организация на
работата в министерството и в административните структури към министъра;
4. осъществяване на дейности по разкриване
и предотвратяване конфликти на интереси и
корупционни практики в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
5. контрол относно спазването на препоръките на компетентните органи при извършени
инспекции и одити на дейността на министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
6. разглеждане на предложения и сигнали,
постъпили в министерството по реда на Административнопроцесуалния кодекс;
7. осъществяване на контрол върху изпълнението на договорите, по които министерството е страна.
(4) Инспекторатът представя на министъра
тримесечен доклад за извършените проверки
и за резултатите от тях.
Раздел V
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 22. (1) Звено „Сигурност на информацията“:
1. изпълнява възложените му със Закона
за защита на класифицираната информация
задачи и следи за спазването на изискванията
на този закон и другите нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извърш ва период и ч н и п роверк и на
отчетността и движението на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация, както и води на отчет случаите
на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
8. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и на организационните единици
в министерството по спазване изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация;
9. участва в осигуряването на сигурност
та на информационната инфраструктура на
министерството;
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10. организира, контролира и отговаря за
поддържането и изправността на автоматизираната информационна инфраструктура на
министерството – локални мрежи, комуникационно оборудване, компютърна техника и др.
(2) Звено „Сигурност на информацията“
се ръководи от служител по сигурността на
информацията, който е пряко подчинен на
министъра.
Раздел VІ
Обща администрация
Чл. 23. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Бюджет и счетоводство“;
2. дирекция „Управление на човешките
ресурси и процесуално представителство“;
3. дирек ци я „Канцелари я, протокол и
връзки с обществеността“;
4. дирекция „Административни дейности“.
Чл. 24. Дирекция „Бюджет и счетоводство“:
1. участва в разработването на нормативни актове, планове и програми, свързани с
финансирането и отчитането на разходите в
системата на здравеопазването;
2. определя бюджета на национални програми и проекти в областта на здравеопазването;
3. изготвя проекта и контролира изпълнението на годишния бюджет на министерството
и второстепенните му разпоредители;
4. определя потребностите от финансови
ресурси съвместно с административните звена
на министерството, осигурява финансирането
и осъществява контрол върху разходите в
областта на здравеопазването;
5. разпредел я бюд жетните кредити на
второстепенните разпоредители и дава методически указания относно спазването на
нормативната уредба по съставянето, изпълнението и изготвянето на отчета за касовото
изпълнение на бюджета;
6. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност на всички документи и
действия, свързани с финансовата дейност,
и осъществява проверки при вземането на
решения за поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени
от републиканския бюджет;
7. анализира разходите в здравеопазването, подготвя разчети, прави предложения за
финансиране от държавния бюджет и изготвя
обобщени финансови отчети на системата на
министерството;
8. предлага корекции по бюджета на министерството и отразява промените по дейности
и структури в здравеопазването;
9. разработва и съгласува финансовите
обосновки към проекти на нормативни актове;
10. участва във формирането на бюджетните
приоритети и насоки, в анализа и оценката на
стабилността на финансирането на системата на здравеопазването и по координацията
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и анализирането на бюджетните приходи и
разходи и в разпределението на финансирането между министерството, Националната
здравноосигурителна каса, общините и другите ведомства;
11. координира изготвянето и участва в
обсъждането и съгласуването на основните
макроикономически показатели и бюджетната
политика в системата на здравеопазването в
съответствие с приетите програми и определените параметри с Международния валутен
фонд, Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) и други
международни финансови институции;
12. участва в разработването на методологията и координира осъществяването на
реформа в програмното бюджетно прогнозиране, планиране, съставяне и отчитане в
системата на здравеопазването;
13. изготвя и контролира банковите плащания за лечебни заведения, централните
доставки и заемни споразумения в системата
за електронни бюджетни разплащания СЕБРА;
14. участва в изготвянето на стандартите
за финансиране на делегираните от държавата
дейности в областта на здравеопазването;
15. изготвя разчети и организира изпълнението на договорите за субсидиране на
преобразувани лечебни заведения за болнична
помощ с държавно и общинско участие;
16. участва в разработването на методологията и реда за отчетност и изготвя текущи
и периодични отчети и анализи за финансовото състояние на лечебните заведения за
болнична помощ;
17. осъществява оперативен контрол и организира текущото счетоводно отчитане на
средствата по външни заемни споразумения и
дарения и осъществява плащанията на министерството в системата на „Единната сметка“
и организира разходването на средствата по
валутните сметки;
18. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касовото изпълнение на бюджета
и на извънбюджетните сметки и фондове
на м и н ис т ерс т во т о, с ъс та вя, изп ъ л н я ва,
приключва и отчита бюджетните сметки на
министерството и изготвя годишния баланс;
19. съхранява счетоводните доку менти
съгласно изискванията на Закона за счетоводството и вътрешните правила и инструкции;
20. осигурява управлението на дейностите
в областта на държавните помощи;
21. изготвя списък на структурата на капиталовите разходи за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
и за лечебните заведения с държавно участие
в капитала и организира утвърждаването му
от министъра на финансите;
22. съгласува договорите за централизирани
доставки и услуги и за строителство.
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Чл. 25. Дирекция „Управление на човешките ресурси и процесуално представителство“:
1. разработва проекти на прогнози и планове за развитие на човешките ресурси в
министерството;
2. разработва проекти на длъжностните
разписания, поддържа в актуален вид поименните длъжностни разписания;
3. организира дейността по обявяване на
конкурсите за държавни служители и набирането и подбора на служители по трудово
правоотношение;
4. координира и подпомага дейността по
разработването и актуализирането на длъжностните характеристики в администрацията;
5. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
6. консултира ръководители и служители
по прилагането на процедурите и по проблеми, свързани с управлението на човешките
ресурси;
7. разработва материали, необходими за
социалния диалог с професионалните организации на служителите в администрацията;
8. осъществява проучвания на мотивацията на служителите в министерството, на
организационната култура и подобряването
на условията на труд;
9. подготвя становища по проекти на нормативни актове във връзка с управлението
на човешките ресурси в държавната администрация;
10. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудови
и служебни правоотношения на служителите
в министерството и на ръководителите на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, и поддържа личните
им досиета;
11. осигурява дейностите по възлагане
управлението на държавни лечебни заведения – търговски дружества, като провежда
конкурси, подготвя договори за възлагане
на управлението и анекси към тях, поддържа досиета на кандидати и лица, на които е
възложено управлението, и др.;
12. осъществява процесуалното представителство и правната защита на министъра и
на министерството по делата пред Комисията
за защита от дискриминация, Комисията за
защита на конкуренцията и всички съдебни
инстанции в страната след писмено упълномощаване от министъра;
13. обобщава съдебната практика по дела,
свързани с жалби срещу актове на министъра;
14. изготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
15. осигурява сътрудничеството на министъра с Комисията за защита на личните данни.
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Чл. 26. (1) Дирекция „Канцелария, протокол и връзки с обществеността“:
1. организира документооборота и архивната дейност в министерството и поддържа
единната информационна система за документооборот;
2. ежемесечно изготвя справки за хода на
изпълнението на възложените задачи и за
движението на преписките;
3. организира подготовката и отговаря за
изпращането на материалите за заседанията
на Министерския съвет;
4. информира звената в министерството
относно актовете на Министерския съвет,
свързани с дейността на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
5. поддържа и съхранява досиета на нормативните актове, издадени от министъра
или приети от Министерския съвет, по които
министърът е вносител;
6. организира и координира дейността по
административното обслужване на физическите и юридическите лица;
7. участва в разглеждането на сигнали и
жалби, свързани с административното обслужване;
8. отговаря за воденето на Административния регистър по Закона за администрацията;
9. планира медийната политика и публичното представяне на министъра и на министерството и координира връзките с медиите;
10. проучва и анализира общественото
мнение във връзка с политиката на министерството;
11. координира организацията на семинари,
дискусии и кръгли маси;
12. координира медийното от разяване
на изявите на министъра, на членовете на
политическия кабинет и на служителите на
министерството;
13. организира, координира, контролира
и отговаря за поддържането на актуална
информация на интернет страницата на министерството;
14. подготвя съобщения до средствата за
масово осведомяване по проекти на нормативни актове и организира и отговаря за обявяването на проектите на нормативни актове
и на стратегически документи на интернет
страницата на министерството и на Портала
за обществени консултации;
15. осигурява публичност и прозрачност
на дейността на министерството, като организира, координира и отговаря за дейността
по предоставяне на достъп до обществена
информация съгласно Закона за достъп до
обществена информация;
16. участва в подготовката на отговорите
на министъра за парламентарен контрол;
17. организира архив на медийните изяви
на членовете на политическия кабинет;
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18. осигурява изпълнението на програмите
за пребиваването на чуждестранни делегации
и гости;
19. организира и провежда информационната политика на министерството и изготвя
съобщения до медиите за прояви, свързани с
дейността на министъра и на министерството;
20. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на регулярна информация за
дейността на министъра и на министерството
в публичното пространство;
21. организира логистиката на посещенията
на министъра и на заместник-министрите в
страната и в чужбина и участва в отразяването
на посещенията им в медиите;
22. участва в съвместни инициативи с
неправителствени организации при провеждане на дискусионни форуми по конкретни
проблеми на здравеопазването с участието
на служители на министерството;
23. провежда тематични кампании с цел
информиране на гражданите и организациите
за практическите ползи от предприеманите
стъпки на министерството, свързани с изготвянето на електронни здравни карти, достъпа
до качествено здравно обслужване, борбата
с проявите на нерегламентирани плащания
в системата на здравеопазването;
24. организира дейността по поддържане
на он-лайн консултации на интернет страницата на министерството по въпроси на
здравеопазването.
(2) Дирекция „Канцелария, протокол и
връзки с обществеността“ координира дейността си със звената за връзки с обществеността на Министерския съвет и на другите
министерства и ведомства.
Чл. 27. Дирекция „Административни дейности“:
1. организира, планира и ръководи дейностите по привеждане на министерството,
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и държавните лечебни заведения в
готовност за работа при кризи от военен и
невоенен характер;
2. оказва методическа помощ при разработването и провеждането на мероприятията
по поддържане на плановете за работа в системата на здравеопазването при кризи;
3. организира дейностите по определяне и
планиране на запасите, необходими на здравеопазването за работа при кризи;
4. организира осигуряването на здраве
опазването с кадрови потенциал за работа в
условия на кризи;
5. разработва план за привеждане на министерството от мирно на военно положение,
военновременен план и план за разсредоточаване и евакуация и провежда мероприятия
за тяхното изпълнение;
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6. организира денонощно дежурство за
поддържане готовността на администрацията
на министерството и оповестяването му при
привеждане на страната от мирно на военно
положение и при стихийни бедствия и аварии;
7. организира подготовката на ръководния
състав, тренировките и ученията по военновременния план и подпомага ръководството
при въвеждането му в действие;
8. участва в организирането и поддържането на съвместимостта на структурите от
здравната мрежа на страната със структурите
на НАТО и Европейския съюз;
9. организира дейностите по стопанисването
и техническото поддържане на сградния фонд,
ползван от министерството, ведомствените
жилища и гаражите;
10. организира правилната експлоатация
на техническите системи в министерството,
грижи се за изправното състояние на противопожарната техника и хигиената в сградата
на министерството;
11. издава пропуски и следи за спазването
на режима за допускане на външни лица в
сградата на министерството;
12. извършва транспортното обслужване
и отговаря за техническото състояние на
автомобилния парк.
Раздел VIІ
Специализирана администрация
Чл. 28. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Стратегическо планиране и
управление на медицинските дейности“;
2. дирекция „Планиране и управление на
общественото здравеопазване“;
3. дирек ци я „Национа лна лекарствена
политика“;
4. дирекция „Оперативни приоритети“;
5. дирекция „Наркотични вещества“;
6. дирекция „Нормативно регулиране в
здравеопазването“;
7. дирекция „Управление на проекти и
програми и международно сътрудничество“;
8. дирекция „Управление на специализирани донорски програми“;
9. дирекция „Преструктуриране и публично-частно партньорство“;
10. дирекция „Електронно здравеопазване“;
11. дирекция „Методология на финансиране
в здравеопазването“.
Чл. 29. Дирекция „Стратегическо планиране и управление на медицинските дейности“:
1. разработва и съгласува проекти на нормативни актове, свързани с медицинските
дейности и здравното осигуряване;
2. разработва проек т и на национа лни
здравни програми в областта на медицинските дейности, участва в тях и координира
изпълнението им;
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3. разработва проекта на Национална здравна стратегия и доклада за нейното изпълнение;
4. отговаря за разработването и обобщаването на годишния доклад за състоянието
на здравето на гражданите;
5. осъществява взаимодействие с Изпълнителна агенция „Медицински инспекторат“
във връзка с изготвянето на годишен доклад
до министъра за състоянието и цялостната
дейност по здравно осигуряване;
6. организира дейността по издаване и
отнемане на разрешения за лечебна дейност
и за асистирана репродукция, както и на
разрешения по Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки и по Закона за
кръвта, кръводаряването и кръвопреливането;
7. поддържа съответните регистри и списъци
по Закона за лечебните заведения, Закона за
здравето, Закона за кръвта, кръводаряването
и кръвопреливането и др.;
8. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативни актове, свързани
с медицинските дейности и здравното осигуряване;
9. анализира здравните потребности на
населението и разработва критерии и система
за оценка на резултатите от медицинската
дейност на лечебните заведения;
10. дава указания на лечебните заведения
по прилагане на утвърдените медицински
стандарти;
11. ръководи и координира дейността на
регионалните центрове по здравеопазване;
12. координира дейността на националните
консултанти;
13. подпомага министъра при осъществяване на правомощията му по ръководство
и контрол на медицинската експертиза на
работоспособността и осъществява взаимодействието с Националната експертна лекарска
комисия;
14. организира, координира и отговаря за
изпълнението на дейностите, свързани с координация на системите за социална сигурност,
в частта здравни грижи;
15. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европейския съюз и на Европейската
комисия по въпросите в областта на медицинските дейности и здравното осигуряване;
16. осъществява взаимодействието със
съсловните организации на медицинските
специалисти и с Националната здравноосигурителна каса;
17. извършва проверка за наличие на критериите за представителност на организациите
за защита на правата на пациентите;
18. осъществява взаимодействието с организациите за закрила на правата на пациентите
и подпомага дейността на Обществения съвет
по правата на пациентите;
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19. участва в разработването на проекти на
единни държавни изисквания за придобиване
на висше образование по специалностите по
регулираните професии от професионални
направления „Медицина“, „Дентална медицина“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“
и „Фармация“;
20. организира и осъществява процедурите
за признаване на професионална квалификация и за признаване на специализация в
областта на здравеопазването;
21. планира и координира дейностите по
провеж дане на следдипломно обу чение в
системата на здравеопазването;
22. организира и осъществява процедурите
по издаване на удостоверения за професионална квалификация и специализация, придобити в Република България, включително
за наличие или липса на административни
наказания, свързани с правото да се упражнява медицинска професия;
23. организира и осъществява процедурите
във връзка с временно упражняване на медицински дейности в Република България от
граждани на Европейския съюз и на държави
от Европейското икономическо пространство;
24. осъществява връзки и координира взаимодействието с институциите на Европейския
съюз в областта на взаимното признаване на
професионални квалификации и специализации в областта на здравеопазването;
25. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му във връзка с дейността по провеждане на медицински научни
изследвания върху хора по реда на Закона
за здравето;
26. организира дейността, свързана с подпомагане лечението на български граждани
в чужбина извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване и осъществява взаимодействието с Център „Фонд за лечение на деца“;
27. поддържа информационна база данни за
закупената в държавните лечебни заведения
медицинска апаратура, като изисква регулярна
информация за това от ръководителите на
лечебните заведения.
Чл. 30. Дирекция „Планиране и управление
на общественото здравеопазване“:
1. разработва и съгласува проекти на нормативни актове:
а) за обектите с обществено предназначение;
б) за продуктите и стоките със значение
за здравето на човека;
в) за дейностите със значение за здравето
на човека;
г) за лицата, работещи в определени обекти
с обществено предназначение;
д) за факторите на жизнената среда;
2. разработва и съгласу ва проек ти на
нормат и вн и а к т ове, кои т о т ра нспон и рат
актове на Европейския съюз в областта на
държавния здравен, включително радиаци-
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онен, контрол, безопасността на храните,
надзора на заразните болести и опазването
на общественото здраве;
3. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативните актове в областта
на общественото здраве;
4. разработва инструктивни материали,
указания и стандартни оперативни процедури
за прилагане на законодателството и провеждането на контролната и профилактичната
дейност;
5. разработва указания за планиране на
дейности по опазване на общественото здраве,
надзора на заразните болести и държавния
здравен контрол, включително контрола за
безопасност на храните, контрола върху дейностите с опасни отпадъци и върху химичните
вещества и препарати, в съответствие със
законодателството в тази област;
6. организира разрешителната и регистрационната дейност и поддържа регистри в
областта на опазване на общественото здраве
в случаите, предвидени в закон;
7. организационно и методически ръководи,
подпомага и контролира дейността на регионалните инспекции за опазване и контрол
на общественото здраве, както и дейностите
по преструктуриране на здравния сектор в
областта на общественото здраве;
8. разработва прогнози и анализи и участва
в дейността по определяне на потребностите
от финансови ресурси в областта на опазване
на общественото здраве;
9. анализира епидемичната обстановка в
страната, изготвя анализи, оценки и прогнози, свързани с надзора на заразните болести;
10. разработва, изпълнява и координира изпълнението на програми, проекти и дейности,
свързани с надзора над заразните болести и
имунопрофилактиката;
11. организира и координира провеждането
на граничен здравен контрол за предпазване
на страната от внасяне и разпространение на
инфекции с висок епидемичен риск;
12. разработва и предлага специфични
противоепидемични мерки при възникване
на извънредна епидемична обстановка и при
използване на биологични агенти за нанасяне
на вреда;
13. организира и контролира извършването
на анализ и оценка на влиянието на факторите
на жизнената среда върху здравето на населението, предлага мерки за предотвратяване
на вредните последици от рисковите фактори
на жизнената среда върху здравето на човека
и контролира изпълнението им;
14. организира и ръководи мониторинговите системи по питейните води и водите за
къпане, атмосферния въздух, замърсителите
в храните, както и Националната система
за мониторинг на шума в урбанизираните
територии;
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15. участва в изготвянето на предложение за
определяне на районите в страната с повишен
здравен риск от въздействието на факторите
на жизнената среда; предлага и ръководи
изпълнението на програми за организиране
на контролни изследвания и прегледи и провеждането на дейности, свързани с опазване,
укрепване и възстановяване здравето на гражданите, които живеят в районите с повишен
здравен риск;
16. участва в разработването на годишния доклад на министъра за състоянието на
здравето на гражданите, като подготвя раздел
„Здраве и околна среда“;
17. изготвя, ръководи и координира изпълнението, отчитането и оценката на дейностите
по национа лни профилактични, здравнообразователни и други програми и проекти
в областта на общественото здраве;
18. участва в изпълнението на международни програми и проекти в областта на
общественото здраве;
19. подпомага организационно и технически дейността на Националния съвет по
безопасност на храните, участва със свои
специалисти в работни групи и експертни
съвети на други ведомства;
20. участва в проверки и в разглеждането на
предложения и сигнали, свързани с опазване
на общественото здраве, държавния здравен
контрол и надзора на заразните болести;
21. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европейския съюз и на Европейската
комисия по въпросите в областта на общественото здраве и безопасността на храните;
22. организира и участва в провеждането на
мисии и проверки на Европейската комисия
в различни области на общественото здраве;
23. изготвя и предоставя на Европейската
комисия доклади с резултати от проведен
контрол и мониторинг върху безопасността
на храните, качествата на водите за къпане
и пиене, козметичните продукти и др. стоки,
дейности и фактори на жизнената среда със
значение за здравето на населението в изпълнение на правото на Европейския съюз;
24. осъществява сътрудничество с международни организации по въпросите на държавния
здравен контрол, безопасността на храните,
надзора на заразните болести и опазването
на общественото здраве.
Чл. 31. Дирекция „Национална лекарствена
политика“:
1. планира и провежда лекарствената политика като част от националната здравна
политика;
2. разработва проекти на нормативни актове в областта на лекарствената политика;
3. организира дейността по издаване на
разрешения и поддържа регистри по Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина;
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4. изготвя анализи, оценки и прогнози по
проблемите на лекарствената политика;
5. извършва оценка на въздействието при
прилагане на нормативните актове в областта
на лекарствените продукти и медицинските
изделия;
6. планира, разпределя и контролира централните доставки на лекарствени продукти
за лечебните заведения, като:
а) изготвя предложения до министъра относно необходимите количества лекарствени
продукти и свързаните с това финансови средства, заплащани от републиканския бюджет;
б) изготвя спецификации за провеждане
на обществени поръчки в областите от компетентност на дирекцията;
в) осъществява контрол върху доставките
и разпределянето на лекарствени продукти,
заплащани от републиканския бюджет;
7. осъществява методическо ръководство
върху лекарствоснабдяването и употребата
на лекарствени продукти от крайните получатели на лекарствени продукти, заплащани
от републиканския бюджет;
8. събира и обработва данни относно
използваните лекарствени продукти в лечебните заведения, извършва анализи, оценки
и прогнози по проблемите на лечението с
лекарствени продукти;
9. подпомага министъра при упражняване
на правомощията му по Закона за медицинските изделия, както и при тяхното планиране,
разпределяне и контролиране за нуждите на
здравната система;
10. координира дейността на Висшия съвет по фармация, Комисията по позитивния
лекарствен списък, Комисията по цените на
лекарствените продукти, Комисията по прозрачност и Централната комисия по етика по
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина;
11. организира информационно-аналитичната дейност по чл. 259, ал. 8 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;
12. организира и координира изготвянето
на ценови анализи на лекарствените продукти;
13. организира и поддържа база данни за
референтните цени на лекарствените продукти
в държавите – членки на Европейския съюз;
14. осъществява взаимодействието с Изпълнителната агенци я по лекарствата, с
Европейската агенция по лекарствата и с
Администрацията по храните и лекарствата
на САЩ и участва в годишните им срещи;
15. осъществява взаимодействие с производители и търговци на едро и дребно с
лекарствени продукти и медицински изделия
с цел провеж дане на единна лекарствена
политика;
16. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европейския съюз и на Европей-
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ската комисия по въпросите в областта на
лекарствените прод у к ти и медицинск ите
изделия;
17. подпомага министъра на здравеопазването при осъществяване на функциите му по
Постановление № 75 на Министерския съвет
от 2007 г. за прилагане на чл. 51 – 59б, 60, 62,
63а, 63в, 65, 71, 72 и 79 от Регламент № 918/83
на Съвета (ЕИО) от 28 март 1983 г. относно
системата на Общността за митнически освобождавания в областта на лекарствените
продукти и медицинските изделия (обн., ДВ,
бр. 32 от 2007 г.; изм., бр. 53 от 2008 г.);
18. осъществява мониторинг върху дейностите по клинични изпитвания на лекарствени продукти;
19. организира и участва в проверки и в
разглеждането на предложения и сигнали,
свързани с провеждането на лекарствената
политика;
20. извършва мониторинг върху дейностите
на специалистите по клинична фармакология;
21. поддържа информационна база данни за
закупените в държавните лечебни заведения
медицински изделия, като изисква регулярна
информация за това от ръководителите на
лечебните заведения.
Чл. 32. Дирекция „Оперативни приоритети“:
1. планира, организира, координира и
контролира дейността по осигуряване, подобряване и развитие на медицинската помощ,
гарантирана от държавата;
2. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол на дейността на центровете за спешна медицинска помощ;
3. координира дейността на републиканските консултанти;
4. планира, организира, координира и
контролира осигуряването на медицинския
транспорт;
5. осъществява методологично-развойна
дейност по въпросите на финансирането на
здравеопазването;
6. събира и анализира информация за
състоянието и тенденциите за развитие на
здравната система, здравното състояние на
населението и потребностите от човешки
ресурси в областта на здравеопазването в
Република България и за здравните системи
в други държави;
7. планира, ана лизира, осъществява и
координира дейностите по здравна закрила
на децата и опазване на психичното здраве;
8. планира, анализира, осъществява и
координира дейностите по закрила на репродуктивното и генетичното здраве и по
асистирана репродукция;
9. подпомага и координира дейността на
лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ и държавните домове за
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медико-социални грижи за деца, в които
се осъществяват медицинско наблюдение и
специфични грижи за деца;
10. подпомага и координира дейността на
центровете за трансфузионна хематология по
отношение на качеството и ефективността на
дейностите по вземане, обработка, преработка, съхраняване и разпределение на кръв и
кръвни съставки;
11. подпомага министъра на здравеопазването при осъществяване на правомощията
му в областта на трансплантацията на органи, тъкани и клетки и осъществява взаимодействието с Изпълнителната агенция по
трансплантация;
12. организира дейностите по разработване
и актуализиране на стратегия за електронно
здравеопазване и план за действие;
13. прави предложения във връзка с изпълнението на стратегията и приоритетите за информационно осигуряване на министерството,
на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра и на лечебните
заведения за болнична помощ, като излага
съображения за медицинска целесъобразност;
14. изготвя становища и предложения за
медицински информационни стандарти за
обмен на здравна информация.
Чл. 33. Дирекция „Наркотични вещества“:
1. организира дейностите по издаване, промяна, подновяване и отнемане на лицензии
за производство, търговия на едро и дребно с
лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества, по чл. 32 и 33 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
2. организира издаването на разрешителни
за внос и износ на наркотични вещества, както
и на разрешителни по чл. 59 и 73 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите;
3. организира дейността по издаване на
разрешения по чл. 73 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
4. организира дейността по издаване и
подновяване на разрешения за осъществяване
на субституиращи и поддържащи програми,
използващи упойващи вещества, за лица, зависими от наркотични вещества, и осъществява контрол на отчетността, документацията
и съхранението на наркотичните вещества,
използвани в програмите;
5. поддържа регистри по Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите;
6. изготвя заповеди за унищожаване на
наркотични вещества по реда на чл. 97 от
Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
7. извършва проверки, изготвя предписания
и актове за установени нарушения по Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите;
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8. събира, обработва и анализира информация за произведени, преработени, продадени,
съхранявани, внесени, изнесени и налични
наркотични вещества въз основа на отчетите
на производителите и на търговците на едро,
както и за отпуснатите от аптеките наркотични
вещества и техни препарати;
9. подпомага министъра при осъществяването на контрол по изпълнението на задълженията, произтичащи от международните
договори, по които Република България е
страна, като изготвя и представя в Международния съвет за контрол на наркотиците
съответните отчети по чл. 77 от Закона за
конт рол върх у наркотичните вещества и
прекурсорите;
10. административно обслужва и подпомага
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества;
11. координира и методически ръководи
дейността на инспекторите по наркотични
вещества към регионалните центрове по здравеопазване съгласно чл. 17, ал. 1 от Закона
за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите;
12. участва в комисии по унищожаване на
незаконно придобити растения, наркотични
вещества и техните препарати;
13. координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на
борбата с наркотиците.
Чл. 34. Дирекция „Нормативно регулиране
в здравеопазването“:
1. изготвя и съгласува проекти на нормативни актове от компетентността на министъра и
на Министерския съвет, по които министърът
е вносител;
2. изготвя съгласувателни становища по
проекти на актове на Министерския съвет,
а в определени случаи – съвместно с други
дирекции;
3. съгласува за законосъобразност разработването, управлението и изпълнението на
международни проекти, програми и споразумения в областта на здравеопазването;
4. съгласува за законосъобразност разработването, представянето и изпълнението
на българските позиции пред структурите
на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
5. организира и участва в разработването на
проекти на позиции на Република България,
които да бъдат представени пред съдебните
институции на Европейския съюз;
6. изготвя проекти, съгласува или дава
становища по законосъобразността на индивидуалните административни актове от
компетентността на министъра и на главния
държавен здравен инспектор;
7. съгласува проектите на наказателни постановления от компетентността на министъра
и на главния държавен здравен инспектор;
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8. съгласува за законосъобразност проектите на договори, по които министърът е страна;
9. изготвя становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки и административнонаказателна отговорност;
10. дава становища и предложения във връзка с решаването на правни проблеми, свързани
с лицензионната и регистрационната дейност
от компетентността на министерството;
11. оказва правна помощ на министъра при
упражняване на функциите му по управление
и разпореждане с дълготрайните материални
активи на министерството;
12. съгласува актове, свързани с управлението и ползването на обектите – държавна
собственост, предоставени на министерството;
13. съгласува актове, свързани с концесионната и приватизационната дейност;
14. осъществява методическа помощ и
координация по отношение на правното обслужване на дейностите в другите дирекции на
министерството и предлага мерки за усъвършенстване процеса на издаване на нормативни
и индивидуални административни актове;
15. осигурява правни становища във връзка
с прилагането на законодателството в областта
на здравеопазването.
Чл. 35. Дирекция „Управление на проекти
и програми и международно сътрудничество“:
1. п лани ра, организи ра и координи ра
изпълнението на цялостната работа на министерството в областта на европейската
интеграция;
2. поддържа оперативни контакти на експертно равнище по въпросите на европейската
интеграция, включително чрез Постоянното
представителство на Република България
към Европейския съюз, с институциите на
Европейския съюз, както и с институции на
държавите – членки на Европейския съюз;
3. ръководи и администрира дейността
на съответната работна група към Съвета
по европейски въпроси и подпомага министерства, агенции и други администрации
при разработването и осъществяването по
компетентност на политиката в областта на
здравеопазването;
4. участва в работата на Съвета по европейските въпроси; осъществява нотификацията
пред Европейската комисия на новоприето
българско законодателство, въвеждащо актове
на Европейския съюз в областта на здравеопазването;
5. разработва и съгласува позиции, рамкови
позиции и указания по въпросите, които се
разглеждат от институциите на Европейския
съюз, както и в процеса по комитология в
областта на здравеопазването;
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6. извършва анализ на задълженията в
областта на здравеопазването, произтичащи от членството на Република България в
Европейския съюз, и подготвя материали,
документи и становища;
7. изготвя и съгласува необходимата информация във връзка с процедури срещу Република
България за неизпълнение на задълженията,
произтичащи от правото на Европейския съюз
в областта на здравеопазването;
8. осъществява оперативната връзка между министерството и ресорните дирекции
на Министерския съвет, Министерството на
външните работи и други ведомства по въпросите на европейската интеграция;
9. разработва и участва в разработването
на проекти на нормативни актове във връзка
с изпълнението на поети ангажименти за хармонизиране на българското законодателство
с правото на Европейския съюз в областите
от компетентност на министерството;
10. проучва националните законодателства
на държави – членки на Европейския съюз,
и предоставя сравнителноправни анализи и
справки, необходими при изготвяне на конкретни законопроекти в областите от компетентността на министъра;
11. координира международната дейност на
министерството, в т.ч. подготовката на двустранни и многостранни договори за международно
сътрудничество, организацията и контрола за
тяхното изпълнение; организира и подпомага
участието на министъра в междуправителствени комисии, на които той е определен за
ръководител; осъществява оперативен контакт
с чужди посолства в Република България и с
правителствени институции в чужбина; организира международни срещи и осъществява
международна протоколна дейност;
12. разработва и организира сключването
на международни споразумения в областта
на здравеопазването и координира тяхното
изпълнение;
13. осъществява координацията при участие
на министерството в инициативите и програмите на Световната здравна организация и
на Съвета на Европейския съюз;
14. координира подготовката и участието
в семинари и други мероприятия с международно участие;
15. съгласува и организира приемането
и изпращането на чуждестранни делегации,
посещенията на министъра и на заместник-министрите в чужбина и обмена на специалисти,
изготвя проекти и програми за пребиваването
им и оформя командировките в чужбина;
16. създава и поддържа база данни за задграничните командировки на служителите на
министерството и неговите структури;
17. участва във и координира изготвянето
на нормативни актове в областта на координацията на системите за социална сигурност
в частта за здравни грижи;

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

18. участва в разработването и управлението на международни проекти и програми в
областта на здравеопазването, финансирани от
Европейския съюз или от други международни
финансови институции и донори;
19. идентифицира, разработва и участва
в разработването, изпълнението и контрола
на проекти в областта на здравеопазването в
изпълнение на Националната стратегическа
референтна рамка, националните планове за
развитие и оперативните програми на Репуб
лика България;
20. осъществява цялостната координация
и мониторинг на изпълнението на международните програми и проекти;
21. разработва и актуализира система от
критерии и индикатори за мониторинг и
оценка на изпълняваните от министерството
програми и проекти;
22. докладва за напредъка на проектите пред
институциите, отговорни за наблюдението и
контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз и международните
финансови институции;
23. участва в разработването, съгласуването
и прилагането на финансови меморандуми
и други споразумения за финансиране от
Структурните фондове и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, както и от други финансиращи институции по програми и проекти
в областта на здравеопазването.
Чл. 36. Дирекция „Управление на специализирани донорски програми“:
1. проучва и реализира възможности за
участие в специализирани донорски програми
в областта на СПИН, туберкулоза, сексуално
предавани инфекции (СПИ) и други социално
значими заболявания;
2. поддържа база данни за проекти и програми на международни донори и предоставя
информация на звената в системата на министерството относно възможните източници
на финансиране;
3. разработва политики, стратегии, програми
и стандарти в областта на СПИН, туберкулоза
и СПИ въз основа на целите и приоритетите
на министерството, свързани с разработването
и управлението на донорски програми;
4. организира и координира дейностите на
министерството по изготвянето, кандидатстването и управлението на специализирани
донорски програми в областта на СПИН,
туберкулоза, СПИ и други социално значими
заболявания;
5. осъществява координация при планиране, изготвяне и изпълнение на националните
програми в областта на СПИН, туберкулоза
и СПИ и свързаните с тях специализирани
донорски програми;
6. разработва и съгласува проекти на нормативни актове в областта на превенцията
и контрола на СПИН, туберкулоза и СПИ;
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7. анализира епидемичната обстановка в
страната, изготвя доклади, оценки и прогнози,
свързани с надзора на СПИН, туберкулоза
и СПИ;
8. административно обслужва дейността
на Националния комитет по профилактика
на СПИН и СПИ към Министерския съвет,
Националния координационен комитет за
борба срещу СПИН и туберкулоза и експертните съвети по СПИН и туберкулоза към
министерството;
9. разработва и координира национална
система за мониторинг и оценка на резултатите от изпълнението на стратегии, проекти
и програми в областта на СПИН, туберкулоза и СПИ;
10. осъществява координация, мониторинг
и контрол на програми в областта на СПИН,
туберкулоза, СПИ и други социално значими
заболявания, изпълнявани от националните
центрове по проблемите на общественото
здраве, регионалните инспекции за опазване
и контрол на общественото здраве, регионалните центрове по здравеопазване и лечебните
заведения;
11. изготвя периодични доклади за изпълнението на донорски програми в областта на
СПИН, туберкулоза, СПИ и други социално
значими заболявания;
12. разработва прогнози и анализи и участва
в дейността по определяне на потребностите
от финансови ресурси за промоция на здраве,
превенция, диагностика и лечение на СПИН,
туберкулоза и СПИ;
13. участва в изготвянето на становища и
позиции в областта на СПИН, туберкулоза и
СПИ, предназначени за работните групи към
европейските структури, организации на ООН
и международни донори;
14. осъществява връзки с правителствени,
неправителствени и международни организации по въпросите на СПИН, туберкулоза,
СПИ и други социално значими заболявания,
свързани с разработването и изпълнението на
специализирани донорски програми;
15. осигурява публичност за дейностите и
резултатите по изпълнението на национални
и специализирани донорски програми в областта на СПИН, туберкулоза, СПИ и други
социално значими заболявания.
Чл. 37. Дирекция „Преструктуриране и
публично-частно партньорство“:
1. проучва нуждите на структурите в системата на здравеопазването съобразно инвестиционната стратегия на министерството
за осъществяване на здравната реформа и
изготвя предложения за ново строителство,
реконструкция или ремонт;
2. организира и участва в процедури за
приемане на проучвателни и проектни работи,
строителство, доставка на обектови машини
и съоръжения, медицинска апаратура и консултантски услуги;
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3. осъществява пряк контрол при изпълнението на поръчките в областта на инвестиционната дейност за проектиране, строителство,
инженеринг, доставка на обектови машини и
съоръжения, медицинска апаратура и консултантски услуги до тяхната реализация;
4. оказва техническа и методологична
помощ на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра и на
държавните лечебни заведения – търговски
дружества, по въпросите на инвестиционните
разходи и по уточняването на собствеността им;
5. изготвя експертни оценки за състоянието
на сградния фонд и инсталациите на държавните лечебни и здравни заведения, както и
технико-икономически доклади за връзката
между инвестиционните и експлоатационните
разходи при въвеждане на нови технологии
и материали;
6. предприема действия за актуализация
на актовете за държавна собственост върху
имоти, предоставени на министерството, и
съдейства на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра, на
лечебните и здравните заведения;
7. организира дейността по управление на
собствеността на министерството, на лечебни
и здравни заведения;
8. осигурява дейностите по управление
на лечебните заведения с държавно участие – търговски дружества;
9. организира и осъществява концесионната политика и дейността по предоставяне на
държавни и обществени концесии в областта
на здравеопазването;
10. осъществява подготвителни, регулиращи, координиращи, контролни и информационни функции във връзка с процеса на
концесиониране;
11. подготвя документите и организира
провеждането на процедури за предоставяне
на концесии в здравеопазването съвместно с
други дирекции в министерството;
12. организира и осъществява превантивен и
текущ контрол по предоставянето на концесии
и изпълнението на концесионните договори;
13. предприема действия за изпълнение на
съдебни решения по Закона за обезщетяване
собствениците на одържавени имоти;
14. изразява становища и изготвя проекти
на актове на министъра във връзка с преструктуриране и приватизация на лечебни и
здравни заведения;
15. организира дейностите по провеждане
на обществени поръчки в министерството;
16. планира и координира обществените
поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
17. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
18. координира изготвянето на спецификациите за обществените поръчки от съответните дирекции;
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19. изготвя договори те за общест вени
поръчки;
20. води досиета на проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
21. организира подготвянето и изпращането
на информацията, предвидена за вписване
в Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки;
22. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки;
23. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и
на държавните лечебни заведения – търговски
дружества, по провежданите от тях процедури
за възлагане на обществени поръчки;
24. оказва съдействие на дирекция „Управление на човешките ресурси и процесуално
представителство“ при процесуалното представителство на министъра по дела, свързани с проведени процедури по възлагане на
обществените поръчки;
25. подготвя становища по представените
проекти на актове във връзка с прилагането
на Закона за обществените поръчки;
26. организира и координира дейностите по
осъществяване на функциите на министъра на
здравеопазването по Постановление № 75 на
Министерския съвет от 2007 г. за прилагане
на чл. 51 – 59б, 60, 62, 63а, 63в, 65, 71, 72 и
79 от Регламент № 918/83 на Съвета (ЕИО)
от 1983 г. относно системата на Общността
за митнически освобождавания.
Чл. 38. Дирекция „Електронно здравеопазване“:
1. подготвя стратегия за електронно здравеопазване и план за действие в съответствие
със Закона за електронното управление;
2. прави предложения от технологична
гледна точка във връзка с изпълнението на
стратегията и приоритетите за информационно осиг у ряване на министерството, на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити и на лечебните заведения за болнична помощ;
3. организира, координира и контролира
функционирането на комуникационно-информационната система за здравеопазване и
системите, създаващи условия за развитие на
електронно здравеопазване;
4. изгражда, поддържа и организира дейността по използване на информационните
бази данни на министерството, съдържащи
икономическа, статистическа и научно-техническа информация;
5. разработва и предлага правила за информационно управление и система за достъп
до информация;
6. организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии за
електронно здравеопазване;
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7. участва в изготвянето на проекти за
обработка на информацията за нуждите на
здравната система;
8. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и ведомствени информационни системи и интеграцията
в единната комуникационна инфраструктура
на администрацията;
9. организира изготвянето на медицински
информационни стандарти за обмен на здравна
информация.
Чл. 39. Дирекция „Методология на финансиране в здравеопазването“:
1. разработва политики, модели и единни
правила за остойностяване на медицинските
дейности;
2. разработва модели, технологии и програми за финансиране на лечебните заведения за
извънболнична и болнична помощ;
3. изготвя системи за класифициране по
видове медицински дейности и пациенти в
системата на здравеопазването;
4. организира и координира процеса на
разработка на методологии и модели за оценка
и внедряване на нови медицински технологии;
5. проучва и анализира практиките в държавите – членки на Европейския съюз, и в
трети страни в областта на разработването,
внедряването и прилагането на правила и
методи за остойностяване на медицински
дейности;
6. изготвя становища до министъра по
проектите на Националния рамков договор и
подготвя участието му в преговорния процес
в частта относно остойностяване на медицинските дейности, включени в обхвата на
здравното осигуряване;
7. създава бази данни от медико-статистическа и икономическа информация за лечебните
заведения в национален мащаб и изработва
анализи и прогнози за използваемостта на
медицинската и денталната помощ в страната;
8. разработва, актуализира и публикува
методики и стандарти за кодиране на здравните услуги;
9. сертифицира кодиращите в информационните звена на лечебните заведения за
болнична помощ;
10. осъществява методично ръководство,
координация и контрол на дейността на информационните звена на лечебните заведения
за болнична помощ;
11. извършва мониторинг на процеса на
кодиране на медицинските дейности в лечебните и здравните заведения;
12. извършва мониторинг на процеса на
внедряване на разработените модели за заплащане на медицински дейности;
13. анализира, прогнозира, развива и внедрява системи за планиране и управление на
ресурсите при заплащане на медицинската и
денталната помощ;
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14. участва в дейността по остойностяване
на медицинските дейности в изпълнение на
национални и регионални програми и проекти, по които държавата финансира лечебните
заведения;
15. участва в разработването на проекти
на договори с лечебни заведения за болнична
и извънболнична помощ;
16. оказва методическа помощ на всички
структурни звена в системата на министерството, както и на лечебните заведения по
въпросите на методологиите за финансиране
в здравеопазването;
17. участва в международни, национални и
регионални проекти, семинари и обучителни
програми в областта на здравеопазването и
здравния мениджмънт;
18. участва в разработването на критериите
и необходимите данни за изграждане на национална здравна информационна система и
необходимите за това документи и формуляри.
Раздел VIІI
Организация на работата в министерството
Чл. 40. (1) Всички документи, получени
в министерството, се завеждат в единна информационна система за документооборот от
дирекция „Канцелария, протокол и връзки с
обществеността“.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
(3) Служебните преписки подлежат на
насочване според адресата им.
(4) Насочването се извършва от министъра
или от главния секретар и заместник-министрите съобразно разпределението на ресорите.
(5) Всички сигнали, свързани със злоупотреби с власт и корупция, се разпределят
на инспектората, проучват се от него и се
докладват на министъра. Сигнали за злоупотреби с власт и за корупция, свързани със
служители на инспектората, се изпращат на
министъра.
Чл. 41. (1) Министърът, заместник-министрите, главният държавен здравен инспектор
и главният секретар разпределят служебните
преписки с резолюция до съответните ръководители на административни звена. Резолюцията съдържа указания, срок за изпълнение,
дата и подпис.
(2) Насочването на материалите, включени
за разглеждане в дневния ред на заседанията на Министерския съвет, се извършва от
главния секретар.
(3) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
Чл. 42. В изпълнение на функциите и поставените конкретни задачи административните
звена изготвят становища, отчети, доклади,
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докладни записки, анализи, програми, концепции, позиции, информации, паметни бележки,
проекти на решения по конкретни въпроси,
вътрешни актове, проекти на нормативни
актове и други документи.
Чл. 43. Административните звена пряко
си взаимодействат по въпроси от смесена
компетентност, като водещата дирекция обобщава окончателното становище.
Чл. 44. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
дирекции, се осигурява чрез спазването на
следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместникминистър, главния държавен здравен инспектор, главния секретар и директор на дирекция
върху преписките се посочват водещото звено,
конкретните задачи за изпълнение и указания
за работа, както и срок за изпълнение;
б) водещото звено, посочено на първо място
в резолюцията, е основен изпълнител по възложената задача и главен координатор, който
осъществява необходимата съгласу ваност
между звената; отговорните звена изпращат на
водещото звено своето становище по въпроси
от съвместна компетентност;
в) документите, изготвени от две и повече
звена, се съгласуват от техните ръководители;
2. субординация:
а) ръководителите на звената докладват
на ресорния заместник-министър, на главния
държавен здравен инспектор и на главния
секретар въпросите от своята компетентност,
както и изпълнението на възложените им
задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от дирекция „Канцелария, протокол и връзки с
обществеността“;
б) ръководителите на административните
звена в министерството осъществяват цялостен
контрол върху дейността на звеното, както и
по изпълнението на задачите, произтичащи
от функционалната им компетентност;
в) министърът, заместник-министрите и
главният секретар определят експерти, които
следят за изпълнението на поставените от
тях задачи.
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Чл. 45. Звената, получили преписки с резолюция по въпроси, които не са в рамките
на техните функции, ги изпращат на компетентното звено и отбелязват това в единната
информационна система за документооборот.
Чл. 46. Министърът утвърждава правила за
документооборота, деловодната и архивната
дейност в министерството.
Чл. 47. Работното време в министерството
е от 9,00 до 17,30 ч. с обедна почивка 30 минути в периода от 12,00 до 13,00 ч.
Чл. 48. (1) Потребителите на административни услуги и лицата, които подават писмени
предложения и сигнали по реда на Административнопроцесуалния кодекс, се обслужват
в рамките на работното време.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации за изслушване на техните
устни предложения и сигнали е в рамките на
приемното време на министерството, което
се обявява на неговата страница в интернет
и на информационните табла в сградите на
министерството.
Чл. 49. С цел осигуряване на непрекъсваем
процес за работа с потребители на административни услуги главният секретар може да
определи със заповед работно време, различно
от общоустановеното, за служители, които
осъществяват дейности по административно
обслужване.
Чл. 50. Пропускателният режим в министерството се организира и контролира
в съответствие с нормативните актове и с
утвърдени от главния секретар правила за
достъп на служителите и на граждани.
Чл. 51. (1) Министърът може да награждава
служителите на министерството за образцово
изпълнение на служебните им задължения
с отличия, с парични и предметни награди.
(2) Министърът може да награждава и други лица за постигнати значителни резултати
или за изключителни заслуги в областта на
здравеопазването.
(3) Наградите могат да бъдат индивидуални
и групови.
(4) Условията и редът за награждаване се
определят със заповед на министъра.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНA РАЗПОРЕДБA
Параграф единствен. Правилникът се приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за
администрацията.
Приложение
към чл. 17, ал. 3
Численост на персонала в организационни
те структури и административните звена
в Министерството на здравеопазването –
343 щатни бройки
Политически кабинет
Главен секретар
дирекция „Вътрешен одит“
Главен държавен здравен инспектор на
Република България

8
1
10
1
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Инспекторат
12
Звено „Сигурност на информацията“
6
Обща администрация
95
в т.ч.:
дирекция „Бюджет и счетоводство“
39
дирекция „Управление на човешките
ресурси и процесуално представителство“
16
дирекция „Канцелария, протокол и
връзки с обществеността“
21
дирекция „Административни дейности“ 19
Специализирана администрация
210
в т.ч.:
дирекция „Стратегическо планиране и
управление на медицинските дейности“ 21
дирекция „Планиране и управление на
общественото здравеопазване“
32
дирекция „Национална лекарствена
политика“
20
дирекция „Оперативни приоритети“
21
дирекция „Наркотични вещества“
9
дирекция „Нормативно регулиране в
здравеопазването“
22
дирекция „Управление на проекти и
програми и международно сътрудничество“
29
дирекция „Управление на специализирани донорски програми“
11
дирекция „Преструктуриране и публично-частно партньорство“
22
дирекция „Електронно здравеопазване“ 8
дирекция „Методология на финансиране
в здравеопазването“
15
12227

РЕШЕНИЕ № 821
ОТ 27 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооб
лицовъчни материали – гнайси, от находище
„Нурмус“, разположено в землищата на с.
Кобилино и с. Черни рид, община Ивайлов
град, област Хасково, на „Булгнайс“ – ООД,
Ивайловград
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за
подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – гнайси, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Нурмус“, разположено в землищата на с.
Кобилино и с. Черни рид, община Ивайловград, област Хасково, на „Булгнайс“ –
ООД, Ивайловград.
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2. Определя концесионна площ в размер
80 411 кв. м, включваща площта на утвърдените
запаси от находище „Нурмус“ и необходимите
площи за осъществяване на дейността по концесията, при граници с координати на точките
от № 1 до № 9 включително в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Бул
г найс“ – ООД, Ивай ловг ра д, т и т ул я р на
Удостоверение за търговско откритие № 0332
от 6 ноември 2007 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива гнайси в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
гнайси;
5.1.3. право на ползване на минните отпадъци от добива и първичната преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
гнайси;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условията и в сроковете, определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка на подземните богатства; срокът за представяне е до 8 месеца от
влизането в сила на концесионния договор;
след съгласуване с концедента и с министъра на околната среда и водите (въз основа
на оценка за въздействието върху околната
среда и оценка за съвместимост) цялостният работен проект става неразделна част от
концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван от компетентните органи; срокът за представяне е до 8
месеца от влизането в сила на концесионния
договор; проектът за рекултивация става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е до 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
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концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за представяне е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след утвърждаване от министъра на
околната среда и водите планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещо разработване на
находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да застрахова за своя сметка и в
полза на концедента обекта по т. 1, ако той
може да бъде застрахован съгласно Кодекса
за застраховането;
5.2.9. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство и
да осигури периодичен мониторинг на територията на добивните работи от археолог на
Регионалния исторически музей – Хасково;
5.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане в сроковете и
при условията, определени в концесионния
договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
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5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на решение
по оценка на въздействието върху околната
среда (ОВОС) или решение да не се извършва
ОВОС на инвестиционното предложение за
добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Нурмус“, разположено
в землищата на с. Кобилино и с. Черни рид,
община Ивайловград, област Хасково, по реда
на Закона за опазване на околната среда.
6.2. При осъществяването на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т. ч. чрез извършване
на оценка на съвместимостта на добива на
подземни богатства, съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони
(ДВ, бр. 73 от 2007 г.), както и изискванията
за опазване на културните и историческите
паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за
разработка на находище „Нурмус“, приложение към договора за концесия, представена
от „Булгнайс“ – ООД, Ивайловград;
6.2.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
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6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните от концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.5, и се
предоставя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното възнаграждение за
предходния период и се предоставя на концедента в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението на задълженията, свързани с опазване
и възстановяване на околната среда и рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се предоставя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се предоставя на концедента в срок до 31
януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
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8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или забавено изпълнение
от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
9.1. Периодични парични плащания за целия
срок на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и
скалнооблицовъчни материали – приложение
№ 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите
и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни
богатства по реда на Закона за подземните
богатства, приета с Постановление № 127 на
Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59
от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Концесионното плащане за единица добито подземно богатство, използвано за краен
продукт плочи цепени съгласно чл. 1, ал. 3,
т. 2, буква „а“ от методиката, не може да бъде
по-ниско от 10 лв./куб. м, а за останалата част
от добитото подземно богатство – съгласно
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката, не
може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон, като
тези стойности се индексират ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.5. Минималният размер на годишното
концесионно плащане не може да бъде понисък от 2264 лв., определен в съответствие с
чл. 2, ал. 1 от методиката, при утвърден рандеман на плочи цепени 24,4 кв. м от 1 куб. м.
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9.6. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.4 или 9.5, се внася в приход на
община Ивайловград по ред, определен в
концесионния договор.
9.7. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.4 и 9.5 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
кон цесион н и я дог овор с ъс „Бул г на йс“ –
ООД, Ивайловград, в едномесечен срок от
влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнение
на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точ
ки на концесионната площ на находище
„Нурмус“, координатна система „1970 г.“
№ на точката

Х (север), м

У (изток), м

1

4530076,6

9463107,6

2

4529875,0

9463025,0

3

4530132,6

9462795,0

4

4530246,4

9462942,0

5

4529688,0

9462920,8

6

4529748,3

9462858,5

7

4529812,3

9462903,8

8

4529935,0

9462877,6

9

4529981,6

9462929,8
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РЕШЕНИЕ № 823
ОТ 28 ОКТОМВРИ 2009 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – доломити, от находище „Дългия
рид“, участък „Източен“ и участък „Западен“,
разположено в землището на с. Полско Пъ
дарево, община Нова Загора, област Сливен,
на „Арко импорт“ – ЕООД, Раднево
На основание чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3, чл. 29
и чл. 54, ал. 5 и 6 от Закона за подземните
богатства във връзка с § 86 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства и мотивирано предложение
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства – строителни материали – доломити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Дългия рид“, участък „Източен“ и участък
„Западен“, разположено в землището на с.
Полско Пъдарево, община Нова Загора, област
Сливен, на „Арко импорт“ – ЕООД, Раднево.
2. Определя концесионна площ в размер 327
874 кв. м, която включва площите на утвърдените запаси на участък „Източен“ и участък
„Западен“ на находище „Дългия рид“, както
и площите, необходими за осъществяване на
дейността по концесията, при граници с координати на точките от № 1 до № 5 включително
за участък „Западен“ и от № 6 до № 9 включително за участък „Източен“ в координатна
система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 25 години.
4. Определя пряко за концесионер „Арко
импорт“ – ЕООД, титуляр на Удостоверение
за търговско откритие № 0231 от 27 февруари 2006 г.
5. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
5.1. Основни права на концесионера:
5.1.1. да добива доломити в границите на
находището по т. 1;
5.1.2. право на собственост върху добитите
доломити;
5.1.3. право на ползване върху технологичните отпадъци от добива и първичната
преработка;
5.1.4. да извършва преработка, складиране, транспортиране и продажба на добитите
доломити;
5.1.5. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на
концесионния договор геоложка и техническа
документация и информация;
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5.1.6. да извършва с осигурени от него
средства и на свой риск и след предварително
съгласуване с концедента и с компетентните
органи необходимите дейности, свързани с
добива, включително допроучване и експлоатационно проучване на подземните богатства
в границите на находището по т. 1.
5.2. Основни задължения на концесионера:
5.2.1. да заплаща на концедента дължимото
концесионно плащане при условия и в срокове,
определени в концесионния договор;
5.2.2. да изготви и представи на министъра
на регионалното развитие и благоустройството:
5.2.2.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка на подземните богатства;
срокът за представяне е 8 месеца от влизането в сила на концесионния договор; след
съгласуване с концедента и с министъра на
околната среда и водите цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.2. проект за рекултивация на концесионната площ по т. 2, съгласуван с компетентните органи; срокът за представяне е 8 месеца
от влизането в сила на концесионния договор;
проектът за рекултивация става неразделна
част от концесионния договор;
5.2.2.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; срокът за представяне
е до 31 януари на съответната година; за първата година от срока на концесията срокът за
представяне е до 8 месеца от влизането в сила
на концесионния договор; след съгласуване с
концедента и с министъра на околната среда
и водите годишният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
5.2.2.4. план за управление на минните
отпадъци; срокът за представяне е до 8 месеца от влизането в сила на концесионния
договор; след утвърждаване от министъра на
околната среда и водите планът за управление
на минните отпадъци става неразделна част
от концесионния договор;
5.2.3. да разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещо разработване на находището;
5.2.4. да изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
се спазват законите, правилниците и наредбите за правилно и безопасно разработване
на находища на подземни богатства;
5.2.5. да допуска по всяко време до концесионната площ по т. 2 контролни органи и
оторизирани представители на концедента и
да им предоставя документи и информация,
имащи отношение към изпълнението на задълженията по концесионния договор;
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5.2.6. да води и да предоставя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
или на посочен от него компетентен държавен
орган подробна геоложка, техническа и друга
документация и информация, изготвена във
връзка с ползването на находището в границите на концесионната площ по т. 2;
5.2.7. да не предоставя на трети лица без
разрешение на министъра на регионалното
развитие и благоустройството геоложка, техническа или друга документация и информация, която притежава във връзка и по повод
на концесията;
5.2.8. да застрахова за своя сметка и в
полза на концедента обекта по т. 1, ако той
може да бъде застрахован, съгласно Кодекса
за застраховането;
5.2.9. да спазва стриктно правилата и нормите за извършване на взривни работи;
5.2.10. да предприема за своя сметка и на
своя отговорност всички възможни правни и
фактически действия за постигане на споразумение с титулярите на вещни права върху
земята, както и за промяна на предназначението на земята и одобряване на съответния
подробен устройствен план за поземлените
имоти, попадащи в концесионната площ.
5.3. Основни права на концедента:
5.3.1. да получава дължимото от концесионера концесионно плащане при условия и в
срокове, определени в концесионния договор;
5.3.2. право на собственост върху всяка
геоложка, техническа и друга информация и
документация, изготвена във връзка с разработването на находището по т. 1;
5.3.3. да кон т роли ра изп ъ лнението на
задълженията на концесионера по концесионния договор и условията на концесията,
включително чрез право на достъп до концесионната площ по т. 2 и чрез получаване от
концесионера на документи и информация;
5.3.4. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на
концесионера на основните задължения или
условията по концесията.
5.4. Основни задължения на концедента:
5.4.1. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
5.4.2. да оказва съдействие при осъществяване на концесията съгласно договорните
условия, вк лючително чрез своевременно
съгласуване на предоставените от концесионера цялостен работен проект и годишни
работни проекти.
6. Определя следните условия за осъществяване на концесията:
6.1. Добивът на подземни богатства по т. 1
започва след влизането в сила на решение по
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС) на инвестиционното предложение за
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добив и първична преработка на подземни
богатства от находище „Дългия рид“, участък
„Източен“ и участък „Западен“, с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, област Сливен,
издадено по реда на Закона за опазване на
околната среда.
6.2. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.2.1. да изпълнява изискванията, свързани
с опазването на околната среда, водите, земеделските земи и горите, защитените със закон
територии и обекти, в т.ч. чрез извършване
на оценка на съвместимостта на добива на
подземни богатства съгласно Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета
и целите на опазване на защитените зони
(ДВ, бр. 73 от 2007 г.), както и изискванията
за опазване на културните и историческите
паметници, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;
6.2.2. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.2.3. да изпълнява параметрите на концесията, предложени с работната програма за разработка на находище „Дългият рид“, участък
„Източен“ и участък „Западен“ – приложение
към концесионния договор, представена от
„Арко импорт“ – ЕООД, Раднево;
6.2.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.2.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.2.6. да спазва указанията, давани от
министъра на околната среда и водите при
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3;
6.2.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.2.8. да изпълнява съгласуваните с концедента цялостен работен проект за добив
и първична преработка и годишни работни
проекти;
6.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ.
6.3. За осъществяване на концесията не се
изискват задължителни подобрения.
6.4. Добивните работи да започнат след
съгласуване на проектите по т. 5.2.2.1 и 5.2.2.3
и след утвърждаване от министъра на околната среда и водите на план за управление
на минните отпадъци.
6.5. Концесионният договор влиза в сила
от датата на подписването му.
7. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния
договор.
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8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията по концесионния договор:
8.1. Безусловна неотменяема банкова гаранция от българска банка за гарантиране
изпълнението на задължението за заплащане
на концесионно плащане:
8.1.1. за първия отчетен период гаранцията
е в размер на сумата, посочена в т. 9.4, и се
представя на концедента в 30-дневен срок от
влизането в сила на концесионния договор;
8.1.2. за всеки следващ отчетен период,
определен по т. 9.2, гаранцията е в размер 50
на сто от концесионното плащане за пред
ходния период и се представя на концедента
в 30-дневен срок след периода на плащане;
8.1.3. банковата гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2
е валидна до 60 дни от изтичането на съответния отчетен период.
8.2. Откриване от страна на концесионера
на доверителна банкова сметка в посочена от
концедента банка за обезпечаване изпълнението
на задълженията, свързани с опазване и възстановяване на околната среда и рекултивацията:
8.2.1. в доверителната банкова сметка по
т. 8.2 концесионерът отчислява всяка година
за срока на концесията сума, представляваща 1/25 част от общия размер на паричните
средства, предвидени за опазване на околната
среда и за рекултивация в проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.2. за първата година от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1 се представя
на концедента в 30-дневен срок считано от
датата на представяне на проекта по т. 5.2.2.2;
8.2.3. за всяка следваща календарна година
от срока на концесията гаранцията по т. 8.2.1
се предоставя на концедента в срок до 31
януари на съответната година;
8.2.4. начинът за разпореждане със сметката
по т. 8.2 се определя в концесионния договор.
8.3. Право на концедента да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от основните задължения или условията
на концесията по това решение. Условията
и сроковете за упражняване на правото за
едностранно прекратяване на договора се
определят в концесионния договор.
8.4. Дължат се лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения, както и неустойки
при неизпълнение или при забавено изпълнение от страна на концесионера на договорните
задължения. Конкретните размери на лихвите
и неустойките и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят в
концесионния договор.
8.5. Във всички случаи на неизпълнение от
страна на концесионера концедентът има право
да търси и обезщетение по общите правила.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, както следва:
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9.1. Периодични парични плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1
януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на
концесионното възнаграждение за добив на
строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата
за принципите и методиката за определяне на
концесионното възнаграждение за добив на
подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.), като 7 на сто от
базата за изчисляване на концесионното възнаграждение се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период. Съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“
от методиката концесионното възнаграждение
за единица добито подземно богатство по ал.
1 не може да бъде по-ниско от 0,30 лв./тон,
като тази стойност се индексира ежегодно с
процента на увеличение на цените на строителните и скалнооблицовъчните материали по
информация, предоставена от Националния
статистически институт, при базова статистическа информация за цените за 2005 г.
9.4. Минималният размер на концесионното плащане за всяко 6-месечие от срока
на концесията не може да бъде по-нисък от
7366 лв., определен на базата на 24 553 т доломити и предвидената стойност за единица
добито подземно богатство, съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 1, буква „а“ от методиката по т. 9.3.
9.5. Част от концесионното плащане в
размер 30 на сто от сумата, определена по
реда на т. 9.3 или 9.4, се внася в бюджета
на община Нова Загора по ред, определен в
концесионния договор.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и 9.4 се променя с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
10. Определя други изисквания, свързани
с концесията:
10.1. Приложимо право по отношение на
концесията е българското.
10.2. Всички спорове между страните по
концесионния договор се решават по взаимно съгласие, а в случай на непостигане на
съгласие спорът се решава по съдебен ред.
11. Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството:
11.1. Да проведе преговорите и да сключи
концесионния договор с „Арко импорт“ –
ЕООД, Раднево, в тримесечен срок от влизането в сила на решението за предоставяне
на концесия.
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11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да представлява държавата по съдебните дела, свързани с изпълнението и
прекратяването на концесионния договор,
включително да предявява вземанията на
концедента по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точ
ки на концесионната площ „Дългия рид“,
община Нова Загора, област Сливен
Координатна система „1970 г.“
участък „Западен“
№ на точката

X

Y

1

4636900

9470720

2
3

4637045
4637025

9470830
9471000

4

4636605

9471170

5

4636485

9470845

участък „Източен“
№ на точката

12228

X

Y

6

4635705

9472645

7
8

4635495
4635200

9473110
9472930

9

4635400

9472490

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение на Устройствения
правилник на Комисията за защита на кон
куренцията (обн., ДВ, бр. 15 от 2009 г.; изм.,
бр. 44 от 2009 г.)
§ 1. В приложението към чл. 18 „Численост
на персонала в организационната структура и
административните звена на комисията – 130
щатни бройки“ се правят следните изменения:
1. В т. V.1 цифрата „15“ се заменя с „14“.
2. В т. V.4 цифрата „8“ се заменя с „9“.
§ 2. Правилникът е приет с решение на
Комисията за защита на конкуренцията от
27 октомври 2009 г. и влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: П. Николов
12188
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9757
от 16 юли 2009 г.

по административно дело № 4021 от 2009 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Виолета Ковачева, и членове:
Маруся Димитрова и Атанаска Дишева, при
участието на секретар-протоколиста Цени
Йорданова разгледа административно дело
№ 4021 по описа за 2009 г. на Върховния
административен съд – тричленен състав,
докладвано от председателя Виолета Ковачева.
Производството е по реда на чл. 185 и
сл. АПК.
Образувано е по оспорване, подадено от
Конфедерация на труда „Подкрепа“ – София, представлявана от Димитър Радославов
Манолов, против Постановление № 26 на
Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 13
от 2009 г.), с което е изменена и допълнена
Наредбата за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица, приета
с ПМС № 32 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19 от
2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19
от 2004 г. и бр. 15 от 2007 г.).
Според оспорващия постановлението е
незаконосъобразно, тъй като е налице същес т вено нару шен ие на а д м и н ис т рат и внопроизводствените правила по смисъла на
разпоредбата на чл. 146, т. 3 АПК. Сочи се,
че съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 във
връзка с ал. 1 КТ такива нормативни актове
се приемат от МС при задължително сътрудничество и консултации с представителните
организации на работниците и служителите
и работодателите и в случая е нарушена тази
разпоредба, тъй като на заседанието на НСТС
не е присъствала една от страните и същото
е било нередовно, а съгласно разпоредбата
на чл. 11, ал. 1 от правилника заседанията
на НСТС са редовни, ако на тях присъстват
представители и на трите участващи в него
страни. По съображения в този смисъл, изложени подробно в жалбата, се иска отмяна
на атакуваното постановление.
Ответната страна – Министерски съвет,
оспорва жалбата като недопустима поради
липса на правен интерес и като неоснователна.
Заинтересованата страна счита, че жалбата
е неоснователна и следва да се отхвърли.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за
основателност на оспорването и счита, че
постановлението на МС като незаконосъобразно следва да се отмени.
Върховният административен съд, след
като прецени допустимостта на оспорването,
наведените в него доводи и възраженията на
страните по делото, приема следното:
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Преди всичко неоснователен е доводът на
ответната страна за липса на правен интерес
от оспорването така, както изисква разпоредбата на чл. 186, ал. 1 АПК. За наличието
на правен интерес съдът се е произнесъл и с
определението от 19.ІІІ.2009 г., като е допуснал за разглеждане жалбата на Конфедерация
на труда „Подкрепа“. Независимо от това, то
самият закон презюмира наличието на правен
интерес от оспорването на приетия акт, след
като КТ „Подкрепа“ и КНСБ са единствените представителни синдикални организации
на национално равнище и са една от трите
равнопоставени страни в социалния диалог
съгласно чл. 3 и 3а КТ. Предвид това, жалбата
на КТ „Подкрепа“е процесуално допустима, а
разгледана по същество е основателна, макар
и по съображения, различни от изложените.
Обжалваното постановление изменя и допълва Наредбата за отпускане и изплащане на
паричните обезщетения за безработица, която
урежда трудови и непосредствено свързани с
тях отношения, както и осигурителни отношения на българските граждани. Съгласно чл. 3,
ал. 2 от Кодекса на труда такива нормативни
актове се приемат от Министерския съвет при
задължително сътрудничество и консултации с
представителните организации на работниците
и служителите и на работодателите. Предвидените в Кодекса на труда сътрудничество
и консултации се осъществяват от Националния съвет за тристранно сътрудничество
(НСТС) при следване на процедурите, уредени
подробно в Правилника за организацията и
дейността на съветите за тристранно сътрудничество (ПОДСТС). Съгласно чл. 9, ал. 1 от
правилника НСТС приема своите решения на
заседания. Решенията на НСТС могат да се
вземат и в оперативен порядък, при условие
че по разглежданите въпроси е постигнато съгласие в постоянните комисии, което съгласие
е оформено в протокол. В конкретния случай
няма проведено заседание на НСТС, на което
да са обсъдени визираните в постановлението
изменения и допълнения на цитираната наредба. Ето защо аргументът на оспорващия,
че постановлението е прието на нередовно
заседание на НСТС, на което не е присъствала една от трите страни – постоянен член
на НСТС-представителните организации на
работниците и служителите, е несъстоятелен.
От представените по делото доказателства е
видно, че обсъждане на оспорваното постановление е проведено единствено в Комисията
по осигурителни отношения към НСТС, но
не и на заседание на НСТС. На проведеното
на 23.01.2009 г. заседание на Постоянната
комисия по осигурителни отношения, която
е орган на НСТС, единодушно е било взето
решение да се предложи проектът на ПМС
за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезще-
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тения за безработица да бъде приет на подпис
от членовете на НСТС съгласно чл. 9, ал. 1,
изр. 2 от ПОДСТС. Видно обаче от Протокол
№ 3 от 23.01.2009 г. (съгласуван на подпис),
представителите на синдикалните органи не
са подписали взетото от останалите страни
в НСТС решение за приемане на проекта на
ПМС за изменение и допълнение на Наредбата
за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. Това прави невалидно
взетото решение, тъй като при вземането му
не участва един от постоянните членове на
органа, който взема решението. Не могат да
бъдат възприети аргументите на ответната
страна по делото, че след като протоколите
са били представени на всички страни в съвета, то те са валидни, независимо от това,
дали страните са ги подписали. Разпоредбите
на чл. 3д, ал. 2 и 3 КТ, които предвиждат,
че заседанията на съветите за тристранно
сътрудничество са редовни и когато на тях
не присъстват упълномощени представители
на някои от участниците от страна на представителните организации на работниците и
служителите и на работодателите, в случай
че те са били уведомени, са неприложими
при вземането на решения в оперативен порядък. Възможността за вземане на решения
в оперативен порядък по силата на чл. 9,
ал. 1, изр. 2 ПОДСТС, която съществува в
случай, че между участниците в постоянните
комисии се постигне съгласие по разглежданите въпроси, цели именно избягване на
необходимостта от свикване и провеждане на
заседание на съвета. Тя обаче предполага, че
членовете на съвета са постигнали единодушие по даден въпрос, което следва да бъде
отразено освен в решението на комисията и
в решението на самия съвет. В конкретния
случай от Протокол № 3 от 23.І.2009 г. става
явно, че членовете на НСТС не са постигнали
съгласие за приемане на проекта на ПМС
за изменение и допълнение на Наредбата за
отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица. При това положение,
поради липсата на единодушие от членовете
на съвета при подписване на протокола, е
следвало да бъде свикано редовно заседание,
на което проектът отново да бъде поставен
за обсъждане и вземане на решение, но това
не е направено. Ето защо съдът счита, че е
налице нарушение на процедурата за вземане на решения, установена в Правилника за
организацията и дейността на съветите за
тристранно сътрудничество, което е довело до
липсата на съгласуване на проекта за нормативен акт с НСТС и съответно до нарушение
на чл. 3, ал. 2 КТ. Налице е неспазване на
административнопроизводствените правила
поради несъгласуване на проекта за нормативен акт, което е съществено нарушение и
съставлява отменително основание по смисъла
на чл. 146, т. 3 във връзка с чл. 196 АПК.
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Предвид изложените съображения се налага изводът, че оспореното постановление
е незаконосъобразно и като такова следва да
бъде отменено.
Водим от горното и на основание чл. 193
АПК, Върховният административен съд, първо
отделение,
РЕШИ:
Отменя Постановление № 26 на Министерския съвет от 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за отпускане и изплащане
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на паричните обезщетения за безработица,
приета с ПМС № 32 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 19
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г., бр. 19
от 2004 г. и бр. 15 от 2007 г.).
В случай на неподаване на касационни
жалби или протест или ако те са отхвърлени
от 5-членен състав на ВАС, решението да се
обнародва по реда на чл. 194 АПК.
Председател: К. Пенчев
12230

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следната поправка в
приложение № 3 към чл. 5 „Методика за изчисляване на показателите за разход на енергия и на енергийните характеристики на сгради“ от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2004 г. за
топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 85 от 2009 г.):
1. В текста след формула (3.29) означението U bv да се чете „U bw “.
2. В текста след формула (3.57) „n = 0,1 h-1“ да се чете „n = 0,1 h-1“ и „n = 0,3 h-1“ да се чете „n = 0,3 h-1“.
3. В т. 10.2.5.1 „Фа к т ор на засен ч ва не о т вън ш н и п ри ч и н и“, изречен ие п ърво, означен ие т о

„ θss “ да се чете „Fsh,ob“.

4. Във формула (3.105) означението „hwe“ да се чете „hwe“.
5. В т. 15 „Основни изчислителни термодинамични зависимости в алгоритъма за определяне на разхода
на енергия при охлаждане“:
а) подзаглавието „Определяне на налягането на насищане на водните пари във въздуха“ да се чете „15.1.
Определяне на налягането на насищане на водните пари във въздуха“;
б) подзаглавието „Определяне на налягането на водните пари във въздуха“ да се чете „15.2. Определяне
на налягането на водните пари във въздуха“.
6. В текста след формула (3.111) „cpa = 1,006 kJ/kg°C“ да се чете „c pa = 1,006 kJ/kg°C“.
7. Във формула (3.115) означението „ρda“ да се чете „ρda“.
12442
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-71
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Гоце Делчев, община Гоце Делчев,
област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 8.Х.2008 г. на Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12157

ЗАПОВЕД № РД-16-33
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР и искане
до Агенцията по геодезия, картография и кадастър, вх. № 99-289 от 2.Х.2009 г., от „Ландинвест“ – ЕООД, откривам производство по създаване
на кадастрална карта и кадастрални регистри за
територията на с. Дединци, община Златарица,
област Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за посочения район, е „Ланд
инвест“ – ЕООД, вписано в регистъра по чл. 12,
т. 8 ЗКИР със Заповед № 238 от 16.����������������
V���������������
.2001 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра.
2. Графикът за извършване на дейностите да се
обяви в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново, общината и кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на заповедт а
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни да
означат на свои разноски границите на поземлените
имоти на територията на района в съответствие с
актовете за собственост.
12189

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-73
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Алфатар, община Алфатар,
област Силистра.

Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.ІV.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12158

ЗАПОВЕД № РД-17-1
от 16 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР във връзка
с § 40 ПЗР ЗИД ЗКИР одобрявам кадастралния
план в цифров и в графичен вид в М 1:1000 на
с. Горско Калугерово, община Сухиндол, област
Велико Търново.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастранлият план влиза в сила за имотите,
което не са засегнати от подадените до съда жалби,
след изтичане на срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12159

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 796
от 24 юли 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 447 от 25.VІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на УПИ III-297,
кв. 286, м. Левски, бул. Ботевградско шосе 106a,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Подуяне“, заедно със съответното право на собственост върху УПИ.
2. Начална цена – 158 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 15 800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
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5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.ХІІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: Д. Кирилов
12097

РЕШЕНИЕ № 848
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 973 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж.к. Гоце Делчев, ул. Бадемова гора, до
бл. 41А, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Триадица“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.ХІІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12098

РЕШЕНИЕ № 853
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 209 от 24.04.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие № 3,
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ж.к. Зона Б-18, бл. 5, партер, на територията на
район „Възраждане“, обособена част на капитала
на „Софинвест“ – ЕООД, заедно със съответното
право на строеж.
2. Начална цена – 80 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 8000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.ХІІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация 480 лв. (с вкл. ДДС) е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12099

РЕШЕНИЕ № 855
от 11 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 356 от 26.VІ.2008 г. на Столичния общински съвет, изм. с Решение № 762 от 11.ХІІ.2008 г.,
Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 7.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с УПИ,
с. Житен, ул. Житница 42, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Нови Искър“, заедно
със съответното право на собственост върху терен.
2. Начална цена – 90 000 лв. Сделката се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 9000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.ХІІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12100
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РЕШЕНИЕ № 887
от 25 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 179 от 26.ІІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 3.ХІІ.2009 г. в 15 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда – Битов
комбинат , кв. Обеля, ул. 3-та, обособена част от
капитала на „Лозана“ – ЕАД, на територията на
район „Връбница“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 170 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.ХІІ.2009 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
12101

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 726
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 3 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения № 433 от 18.ХІІ.2008 г.
и 488 от 19.ІІ.2009 г. във връзка с решение № 8-3 от
14.VІІ.2009 г. на НСПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Дава съгласие да бъде извършена приватизация
на поземлен имот с идентификатор 10447.502.248 с
площ 4759 кв.м, с административен адрес Велико
Търново, ул. Никола Габровски 78 (малък три
ъгълник), заедно с построените в него: едноетажна
сграда-склад с идентификатор 10447.502.248.1 и застроена площ 442 кв.м; едноетажна сграда – склад
с идентификатор 10447.502. 248. 2 и застроена площ
31 кв.м, заедно с прилежащи машини, съоръжения,
транспортни средства, стопански инвентар и материални запаси съгласно приложен списък – обособена
част от общинско търговско дружество „Комунално
стопанство“ – ЕООД, Велико Търново, и определя
начална цена за същия обект в размер 800 000 лв.
без ДДС. Сделката се облага частично с ДДС.
2. Утвърждава тръжна документация и определя
начин за продажба на посочения обект на търг с
явно наддаване при стъпка в размер 40 000 лв.
над определената начална цена.
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3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, в сградата на общината по сметка
№ BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската
агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF.
Тръжната документация се получава от кандидатите
за участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината след представяне на
документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга за обекта
кандидатите трябва да внесат депозит в размер
200 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01
на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMBBGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
извърши в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и
внесения депозит, да се заплати в левове по сметка
№ BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската
агенция за приватизация, при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг за
обекта ще се проведе 14 дни след датата на търга
при същите условия.
12163

Председател: Ал. Чокойски

РЕШЕНИЕ № 727

от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА,
чл. 45, ал. 3 ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения № 433 от 18.ХІІ.2008 г.
и 488 от 19.ІІ.2009 г. във връзка с решение № 8-3
от 14.VІІ.2009 г. на НСПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново, реши:
1. Дава съгласие да бъде извършена приватизация
на поземлен имот с идентификатор 10447.502.249 с
площ 6606 кв.м, с административен адрес Велико
Търново, ул. Никола Габровски 78 (малък триъгълник), заедно с построените в него: двуетажна сграда
за битови услуги с идентификатор 10447.502.249.1 и
застроена площ 101 кв.м; едноетажна сграда хангар,
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депо, гараж с идентификатор 10447.502.249.2 и застроена площ 655 кв.м; двуетажна сграда–промишлена, с идентификатор 10447.502.249.3 и застроена
площ 103 кв.м; едноетажна сграда – ск ладова
база, с идентификатор 10447.502. 249.4 и застроена
площ 116 кв.м; едноетажна сграда – специално
предназначение с идентификатор 10447.502.249.5 и
застроена площ 62 кв.м, заедно с прилежащи машини, съоръжения, транспортни средства, стопански
инвентар и материални запаси съгласно приложен
списък, обособена част от общинско търговско
дружество „Комунално стопанство“ – ЕООД, Велико Търново, и определя начална цена за същия
обект в размер 1 200 000 лв. без ДДС. Сделката
се облага частично с ДДС.
2. Утвърждава тръжна документация и определя
начин за продажба на посочения обект на търг с
явно наддаване при стъпка в размер 60 000 лв.
над определената начална цена.
3. Търгът да се проведе при следните условия:
дата на търга – 21 дни след датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; начало на
търга – 14 ч.; място на търга – голямата зала на
общината.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба на обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300 лв.
(с ДДС). Цената на тръжната документация да се
заплаща в офиса на „Общинска банка“ – АД, клон
Велико Търново, в сградата на общината по сметка
№ BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинската
агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF.
Тръжната документация се получава от кандидатите
за участие или нотариално упълномощени от тях
лица в стая 419 на общината, след представяне на
документ за извършено плащане.
5. За допускане до участие в търга за обекта
кандидатите трябва да внесат депозит в размер
300 000 лв. Депозитът да бъде внесен до 16 ч. на
последния работен ден, предхождащ датата на
търга, по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01
на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC
код SOMBBGSF.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се
извърши в 30-дневен срок от датата на решението
за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и
внесения депозит, да се заплати в левове по сметка
№ BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската
агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
7. Закупуване на тръжна документация – до
10 ч. на деня, предхождащ датата на търга; срок
за оглед на обекта – до 12 ч. на деня, предхождащ
датата на търга. Срок за подаване на документи за
участие в търга – до 17,30 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, в стая 419 на общината.
8. Възлага на Общинската агенция за приватизация да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг за
обекта да се проведе 14 дни след датата на търга
при същите условия.
12164

Председател: Ал. Чокойски
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ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 460
от 12 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Долни чифлик, област Варна, одобрява проект на
ПУП – парцеларен план за външни водопроводи,
канализации и изгребна яма в УПИ № 16002, 16004,
16005, 16024/16025, кв. 16, с. Юнец, община Долни
чфлик, област Варна.
Председател: Ф. Бейтулов
12134

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 305
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, одобрява ПУП – парцеларен план, елемент
от техническата инфраструктура – електротрасе
за свързване с националната електрическа мрежа,
започващо от новопроектирана ел. подстанция в
поземлен имот № 000655 в землището на с. Енина.
Трасето на 110 kV електропровод преминава през
ПИ: 000330, 000636, 000639, 50031, и по пътища с
№ 00079, 00081, 000104, 000110, 000558, 000613, всички
в землището на с. Крън, и ПИ 309001 в землището
на с. Енина, община Казанлък.
На основание чл. 60 АПК Общинският съвет – гр. Казанлък, допуска предварително изпълнение на решението.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез община Казанлък до А дминист ративни я
съд – Стара Загора.
Председател: В. Самарски

12327

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 542
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява п роек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложение ВиК и ел. схеми за захранване на ПИ
000095 от КВС на с. Соколица, местност Мандрата,
във връзка с промяна предназначението на земеделска земя. Проектът предвижда за ПИ 000095
да се образува УПИ 000095 – общественообслужващи дейности – ресторант и сгради за временно
обитаване в местността Мандрата, с. Соколица, и
застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
12231

Председател: Т. Стоев
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РЕШЕНИЕ № 547
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява проек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване на ПИ
103002 от КВС на с. Розино, местност с. Розино.
Проектът предвижда за ПИ 103002 да се образува
УПИ I – 103002 – складове, магазини за пакетирани промишлени и хранителни стоки и заведение
за обществено хранене в местността с. Розино – с.
Розино, и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
12232

ОБЩИНА ЛЪКИ
РЕШЕНИЕ № 236
от 16 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка с
вх. № 183 от 1.Х.2009 г. от кмета на община Лъки
Общинският съвет – гр. Лъки, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване на кв. 6, УПИ ІІІ-47, кв. 7, УПИ І жс,
УПИ ІІ училище, кв. 9, УПИ І-53, УПИ ІІ-53, УПИ
ІІІ-53 по плана на село Белица, община Лъки,
област Пловдив.
2. Възлага на председателя на общинския съвет
да изпълни процедурата по чл. 129, ал. 1, изречение
последно от ЗУТ.
Председател: Пл. Райчев
12102

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 379
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 и чл. 28, ал. 2 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 60, ал. 1 АПК предвид фактическите основания в предложение с вх. № 09Х-348
от 2.Х.2009 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
І. О т мен я т. 1 и 3 на Решен ие № 2 45 о т
22.V.2002 г.
ІІ. Открива процеду ра за приватизационна
продажба на 2602 дяла, представляващи 100 % от
капитала на „Бъдеще“ – ЕООД (наричано по-нататък за краткост „дружеството”), чрез публичен
търг с явно наддаване.
ІІІ. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството и
обезпечаване на вземания с тях, както и сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Пловдив.
IV. Да се проведе търг при следните условия:
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1. Начална тръжна цена – 2 800 000 лв. Сделката е освободена от ДДС.
2. Начин на плащане: достигнатата на търга цена
след приспадане на внесения депозит се заплаща
в левове по следния ред:
2.1. 50 % от достигнатата на търга цена – при
сключване на приватизационния договор; остатъкът от цената в размер 50 % от покупната цена
в срок една година – на две периодични вноски
през 6 месеца считано от сключване на приватиза
ционния договор:
• първа вноска от 25 % от покупната цена – в
срок до 6 месеца от сключването на договора;
• втора вноска от 25 % процента от покупната
цена – в срок до една година от сключването на
договора.
2.2. Купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора.
2.3. Обезпечение на неизплатената част от цената
на дружеството – банкова гаранция в полза на община Пловдив; банковата гаранция се предоставя
преди сключването на договора.
3. Стъпка на наддаване – 140 000 лв.
4. Депозит ът за у частие е парична вноска
420 000 лв., който следва да е постъпил по банковата сметка на Пловдивската общинска агенция за
приватизация до 17-ия ден вкл. от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация, състояща се от
правила за провеждане на търга, информационен
меморандум на дружеството и договор за приватизационна продажба, се закупува в офиса на
Пловдивската общинска агенция за приватизация
(ПОАП), ул. Железарска 1, стая № 2, до 16 ч. на
17-ия ден (вкл.) от обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след заплащане в брой 5000 лв.
без включен ДДС на посочения адрес. При получаване на тръжната документация представителят на
съответния кандидат следва да представи документ
за самоличност и документ за актуално правно състояние на юридическото лице, което представлява,
а в случаите на упълномощаване – и нотариално
заверено пълномощно за закупуване на документация
и подписване на декларацията за неразгласяване
на информацията. Документите по предходното
изречение, които са съставени на език, различен от
българския, следва да бъдат придружени с превод
на български език, извършен от заклет преводач. Не
се допуска до участие в търга консорциум, създаден
под формата на гражданско дружество.
6. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16 ч. българско време на деня,
предхождащ търга, в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, ет. 3.
7. Оглед на активите на дружеството – всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от ПОАП.
8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
в 13,30 ч. българско време в офиса на ПОАП, ул.
Железарска 1, ет. 3.
9. Всички срокове в решението се броят от деня,
следващ обнародването му в „Държавен вестник“,
и изтичат в последния посочен ден и час.
10. Възлага на изпълнителния директор на ПОАП
да състави комисията за провеждане на търга.
11. Възлага на Пловдивската общинска агенция
за приватизация подготовката, организацията и
провеждането на търга.
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12. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите, като допуска предварителното изпълнение на решението на основание
чл. 60, ал. 1 АПК поради следните съображения:
С цел предотвратяване на икономически загуби за община Пловдив, свързани с дейността или
обявяването в несъстоятелност на общинското
дружество и породени от невъзможността на същото да посреща задълженията си към община
Пловдив и други лица.
За избягване на опасността на предприемане на
действия, насочени към недобросъвестно затрудняване изпълнението на решението, и с цел гарантиране на основния принцип на приватизацията,
а именно: икономически ефективна приватизация,
целяща да осигури икономически растеж и конкурентоспособност на приватизираното дружество.
Председател: Ил. Илиев
12103

РЕШЕНИЕ № 380
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 и чл. 28, ал. 2 ЗПСК, чл. 2,
ал. 1, т. 1, чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 60, ал. 1 АПК и предвид фактическите основания в предложение с вх. № 09Х-347
от 2. Х.2009 г. и изложените съображения в изказванията на общинските съветници Общинският
съвет – гр. Пловдив, реши:
І. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване за продажбата
на 193 406 дяла по 10 лв. всеки един от тях, представляващи 100% от капитала на „Митнически
терминал“ – ЕООД, Пловдив.
ІІ. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с дълготрайни активи на дружеството и
обезпечаване на вземания с тях, както и сключване на договори за придобиване на дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за
обезпечаване на вземания, както и поемане на
менителнични задължения, освен с разрешение
на Общинския съвет – гр. Пловдив.
ІІІ. Да се извърши продажба чрез публичен
търг с явно наддаване на 193 406 дяла по 10 лв.,
представляващи 100% от капитала на „Митнически
терминал“ – ЕООД, Пловдив.
1. Условия на търга:
1.1. Начална тръжна цена – в размер 6 580 000 лв.
Сделката е освободена от ДДС.
1.2. Начин на плащане – достигната на търга
цена след приспадане на внесения депозит се заплаща в левове по следния ред:
1.2.1. 50% от цената – при сключване на приватизационния договор; остатъкът от цената в
размер 50% от покупната в срок от 12 месеца – на
две периодични вноски през 6 месеца считано от
сключване на приватизационния договор:
първа вноска от 25% от покупната цена – в срок
до 6 месеца от сключването на договора;
втора вноска от 25% от покупната цена – в
срок до 12 месеца от сключването на договора.
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1.2.2. Купувачът може да заплати цялата цена
еднократно при сключването на договора.
1.3. Обезпечение на неизплатената част от цената
на дружеството – банкова гаранция в полза на община Пловдив; банковата гаранция се предоставя
преди сключването на договора.
1.4. Купувачът се задължава да изплати задълженията на „Митнически терминал“ – ЕООД, към
община Пловдив в срок от три месеца от датата на
сключване на приватизационния договор.
2. Стъпка на наддаване – 230 000 лв.
3. Депозитът за участие в търга е парична
вноска в размер 685 000 лв., който трябва да е
постъпил в левове по банковата сметка на ПОАП,
посочена в тръжната документация, в срок до 17-ия
ден (включително) от обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
4. Тръжната документация, състояща се от
правила за провеждане на търга, информационен
меморандум на дружеството и договор за приватизационна продажба, се закупува в офиса на
Пловдивската общинска агенция за приватизация
(ПОАП), ул. Железарска 1, стая № 2, до 16 ч. на
17-ия ден (включително) от обнародване на решението в „Държавен вестник“ след заплащане в
брой на 8000 лв. без включен ДДС на посочения
адрес. При получаване на тръжната документация
представителят на съответния кандидат следва да
представи документ за самоличност и документ
за актуално правно състояние на юридическото
лице, което представлява, а в случаите на упълномощаване – и нотариално заверено пълномощно
за закупуване на документация и подписване на
декларацията за неразгласяване на информацията.
Документите по предходното изречение, които са
съставени на език, различен от българския, следва
да бъдат придружени с превод на български език,
извършен от заклет преводач. Не се допуска до
участие в търга консорциум, създаден под формата
на гражданско дружество.
5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – до 16 ч. българско време на деня,
предхождащ търга, в офиса на ПОАП, ул. Железарска 1, ет. 3.
6. Оглед на активите на дружеството – всеки
работен ден до деня, предхождащ търга, след закупуване на тръжна документация и представяне на
удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от ПОАП.
7. Търгът ще се проведе на 21-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от
14,30 ч. българско време в офиса на ПОАП, ул.
Железарска 1, ет. 3.
8. Всички срокове в решението се броят от деня,
следващ обнародването му в „Държавен вестник“,
и изтичат в последния посочен ден и час.
9. Възлага на изпълнителния директор на ПОАП
да състави комисията за провеждане на търга.
10. Възлага на Пловдивската общинска агенция
за приватизация подготовката, организацията и
провеждането на търга.
11. Възлага на изпълнителния директор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
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за търговете и конкурсите, като допуска предварителното изпълнение на решението на основание
чл. 60, ал. 1 АПК, поради следните съображения:
За обезпечаване на обществено-икономическия
интерес, изразяващо се в невъзпрепятстване извършването на търговския оборот и външнотърговска
дейност, осъществявана от икономическите оператори, което е обусловено от специфично изградената инфраструктура; територията на „Митнически
терминал“ – ЕООД, е единствен вход за товарите,
пристигащи на Митница Пловдив. Осигуряване
безпроблемно допускане на товари, подлежащи на
митнически и акцизен контрол, който в сегашното
обществено-политическо положение е от изключително значение, тъй като на РБ са възложени
функции на външна граница на Европейския съюз.
За да се защитят интересите на държавната администрация и несъздаването на пречки за извършване на законово вменените є контролни функции.
За избягване опасността от предприемане на
действия, насочени към недобросъвестно затрудняване изпълнението на решението, и с цел гарантиране на основния принцип на приватизацията,
регламентиран в чл.2 ЗПСК, а именно „създаване
на условия за бърза и икономически ефективна
приватизация, целяща да осигури икономически
растеж и конкурентоспособност на приватизиращото се дружество“.
С цел предотвратяване на икономически загуби за община Пловдив, свързани с дейността на
дружеството.
12104

Председател: Ил. Илиев

РЕШЕНИЕ № 381
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5
от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
предвид изложените в предложение вх. № 09Х-363
от 13.Х.2009 г. фактически основания Общинският
съвет – Пловдив, реши:
Да се проведе търг с явно наддаване на 21-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 10 ч. в сградата на ПОАП, Пловдив,
ул. Железарска 1, за продажбата на обект: общински нежилищен имот, представляващ две складови
помещения с площ 46 кв. м заедно с 3,30 % ид. ч.
от общите части на блока и 36,68 кв. м заедно с
2,631 % ид. ч. от общите части на блока, двете с
право на строеж, намиращи се в партера на секция
С4 на жилищен бл. 21 на бул. Княгиня МарияЛуиза, Пловдив, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 65 340 лв.
2. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
3. Депозитът за участе е парична вноска от
30 000 лв. и се заплаща по банковата сметка на
Пловдивската общинска агенция за приватизация
до 18-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ до 16 ч. българско време. Цената
на комплект тръжна документация е 500 лв. (без
ДДС), платими в брой на посочения адрес. При
получаване на тръжната документация представи-
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телят на съответния кандидат трябва да представи
документ за самоличност и документ за актуално
съдебно състояние на юридическото лице, което
представлява, а в случаите на упъломощаване – и
пълномощно в писмена форма. Документите по
предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, следва да бъдат
придружени с превод на български език.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-ия
ден (включително) от обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от 9 до 17 ч. с предварително подадена писмена заявка в офиса на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ
за закупена тръжна документация.
6. Предложенията за участие в търга се подават в
офиса на ПОАП до 16 ч. на деня, предхождащ търга.
7. Начин на плащане: достигнатата на търга цена
(след приспадане на внесения депозит) се заплаща
в левове при сключване на приватизационния
договор по банкова сметка на община Пловдив.
8. Възлага на изпълнителни я дирек тор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
Председател: Ил. Илиев
12135

РЕШЕНИЕ № 382
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА и чл. 5
от Наредбата за търговете и конкурсите във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
предвид изложените в предложение вх. № 09Х-364
от 13.Х.2009 г. фактически основания Общинският
съвет – Пловдив, реши:
Да се проведе търг с явно наддаване на 21-ия
ден от обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 13 ч. в сградата на ПОАП, Пловдив,
ул. Железарска 1, за продажбата на обект: общински нежилищен имот, незавършен обект на
строителството, представляващ складово помещение – първи сутерен с площ 71,91 кв. м заедно
с 5,159 % ид. ч. от общите части на блока и от
правото на строеж, намиращ се в секция С4 на
жилищен бл. 21 на бул. Княгиня Мария-Луиза,
Пловдив, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 25 175 лв. Сделката
не е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 2 ЗДДС).
2. Стъпка на наддаване – 2500 лв.
3. Депозитът за участе е парична вноска от
12 000 лв. и се заплаща по банковата сметка на
Пловдивската общинска агенция за приватизация
до 18-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
4. Тръжната документация за участие в търга
се закупува в офиса на Пловдивската общинска
агенция за приватизация, ул. Железарска 1, до
17-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ до 16 ч. българско време. Цената
на комплект тръжна документация е 500 лв. (без
ДДС), платими в брой на посочения адрес. При
получаване на тръжната документация представителят на съответния кандидат трябва да представи
документ за самоличност и документ за актуално
съдебно състояние на юридическото лице, което
представлява, а в случаите на упъломощаване – и
пълномощно в писмена форма. Документите по
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предходното изречение, които са съставени на
език, различен от българския, следва да бъдат
придружени с превод на български език.
5. Оглед на обекта – всеки работен ден до 19-ия
ден (включително) от обнародването на решението
в „Държавен вестник“ от 9 до 17 ч. с предварително подадена писмена заявка в офиса на ПОАП,
Пловдив, ул. Железарска 1, и представен документ
за закупена тръжна документация.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в офиса на ПОАП до 16 ч. на деня, предхождащ
търга.
7. Начин на плащане: към достигнатата на търга
цена се начислява ДДС и след прихващане на внесения депозит се заплаща в левове при сключване
на приватизационния договор, по банкова сметка
на община Пловдив.
8. Възлага на изпълнителни я дирек тор на
ПОАП да сключи приватизационен договор със
спечелилия търга участник в срока по Наредбата
за търговете и конкурсите.
12136

Председател: Ил. Илиев

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 152
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 61, ал. 3, чл. 62, ал. 1 и чл. 129, ал. 1
ЗУТ и чл. 17, ал. 1 ППЗГ Общинският съвет – гр.
Сливница, реши:
Приема за обявяване в съответствие с разпоредбите на ЗУТ след изпълнение на процедурите по
ЗГ и ППЗГ проекта за подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване – предвижда се НПИ
№ 131007, НПИ № 004036, НПИ № 004037 и НПИ
№ 004035 в м. Могила, земи от горски фонд по
КВС в землището на гр. Сливница, да се отредят
в Зона за озеленени площи с друго специфично
предназначение – гробищен парк (ОЗ) – разширение на съществуващ гробищен парк.
Председател: М. Божкова
12165

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 568
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
свет – Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура – трасе на външно ел.
захранване на „Базова станция на Глобул № 6099“
в ПИ № 082021, местност Горния баир, землище с.
Богомилово, община Стара Загора, минаващо по
полски пътища с кадастрални номера ПИ № 082010
и ПИ № 082024; пасище с кадастрален номер ПИ
№ 082021. Проектът се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Стара Загора до Административния съд.
Председател: Т. Руканов
12105

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

РЕШЕНИЕ № 569
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе за
външно ел. захранване на „Катодна станция на
Лукойл – България с абонаментен № 40027004“
в ПИ № 000117, местност Каратопрак, землище
с. Горно Ботево, община Стара Загора, минаващо по полски пътища с кадастрални номера ПИ
№ 000125 и ПИ № 000126; пасище с кадастрален
номер ПИ № 000123; канали с кадастрални номера
ПИ № 000130 и ПИ № 000320; мера с кадастрален номер ПИ № 000123. Проектът се намира в
сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Стара Загора до Административния съд.
12106

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 570
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе на външно
ел. захранване НН в ПИ № 106110, местност Атюрен,
землище с. Малка Верея, община Стара Загора,
минаващо по полски път с кадастрален номер
ПИ № 000111. Проектът се намира в сградата на
общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Стара Загора до Административния съд.
12107

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 571
от 17 септември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
свет – Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура – трасе на външен
водопровод и канализация за захранване поземлени
имоти с кадастрални номера ПИ № 111006 и ПИ
№ 111008, местност Комлука, землище с. Малка
Верея, община Стара Загора, минаващо по полски
пътища с кадастрални номера ПИ № 000129, ПИ
№ 000133 и ПИ № 000122; напоителен канал с кадастрален номер ПИ № 000131; дере с кадастрален
номер ПИ № 000130 и път II клас с кадастрален
номер ПИ № 000125. Проектът се намира в сградата
на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Стара Загора до Административния съд.
12108

Председател: Т. Руканов
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ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИВАТИЗАЦИЯ – СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2362
от 8 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК и Решение № 480 от 21.V.2009 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен
имот за стопански цели – магазин, с идентификатор 68850.505.277.1.4 в Стара Загора, ул. Хаджи Д.
Асенов 2, намиращ се в сграда № 1, разположени
в поземлен имот с идентификатор № 68850.505.277,
състоящ се от три нива, на коти, както следва:
на кота -2,50, -3,00 – ЗП 154,93 кв.м;
на кота -3,80 – ЗП 118,16 кв.м;
на кота +-0,00 – ЗП 626,39 кв.м;
на кота +3,80 – ЗП 302,58 кв. м, с РЗП 1202,06 кв.м,
заедно с 8,981 % ид. ч. от общите части на сградата
и от правото на строеж върху поземления имот, в
който е построена сградата.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
800 000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
40 000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 80 000 лв.,
преведени по IBAN СМЕТК А: BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк
И Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора:
25.ХІ.2009 г. (19.І.2010 г).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN СМЕТК А:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 500 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 24.ХІ.2009 г.
(18.І.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 24.ХІ.2009 г. (18.І.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 10 ч. на 26.ХІ.2009 г. (20.І.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 26.ХІ.2009 г. (20.І.2010 г.)
от 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 26.ХІ.2009 г.,
ще се проведе на 20.І.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
12137

Изпълнителен директор: Зл. Танев

РЕШЕНИЕ № 2363
от 8 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК и Решение № 933 от 19.VІІ.2007 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет
на Общинската агенция за приватизация – Стара
Загора, реши:

ВЕСТНИК
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1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот, който се използва за стопански цели, на
ул. Българско опълчение 63, Стара Загора (склад
№ 16), кота – 2,30 м, ЗП = 35,60 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
9000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер 900 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 1000 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375
755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф
Джи България“ – А Д, клон Стара Загора, или
на касата в информационния център във фоайето
на общината в срок до 25.ХІ.2009 г. (19.І.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 24.ХІ.2009 г.
(18.І.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 24.ХІ.2009 г. (18.І.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – 14 ч. на 26.ХІ.2009 г. (20.І.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 26.ХІ.2009 г. (20.І.2010 г.)
в 14 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 26.ХІ.2009 г.,
ще се проведе на 20.І.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
12138

РЕШЕНИЕ № 2366
от 8 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК и Решение № 481 от 21.V.2009 г. на Общинския съвет – Стара Загора, Надзорният съвет на
Общинската агенция за приватизация реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели, съставляващ УПИ
Іодо в кв. 20, с. Оряховица, община Стара Загора
(бивш Младежки дом), с площ 920 кв. м, заедно
с построената в него масивна двуетажна сграда
и сутерен със ЗП 101,34 кв. м, първи етаж със
ЗП 322,92 кв. м; втори етаж със ЗП 297,77 кв. м.
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
126 000 лв. (без ДДС).
3. Определя стъпка за наддаване в размер
3000 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 14 000 лв.,
преведени по IBAN СМЕТК А: № BG 45 BPBI 7935
3375 755 401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И
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Еф Джи България“ – АД, клон Стара Загора, в
срок до 20.I.2010 г. (25.II.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN СМЕТК А:
№ BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора, срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в информационния център на общината в срок до 19.I.2010 г.
(24.II.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 19.I.2010 г. (24.II.2010 г.).
8. Срок за подаване на предложения за участие – в 10 ч. на 21.I.2010 г. (26.II.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 21.I.2010 г. (26.II.2010 г.)
в 10 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 21.I.2010 г., ще
се проведе на 26.II.2010 г. при същите условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
12139

РЕШЕНИЕ № 2369
от 8 октомври 2009 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 4, ал. 2
ЗПСК и Решение № 670 от 29.VІ.2006 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, Надзорният съвет на
Общинската агенция за приватизация – гр. Стара
Загора, реши:
1. Насрочва публичен търг с явно наддаване за
продажба по реда на ЗПСК на общински нежилищен имот за стопански цели – ПИ 300, в кв. 37, с.
Калояновец, община Стара Загора (старо кметство),
със ЗП=247,04 м 2; РЗП = 604,16 м 2 .
2. Утвърждава начална тръжна цена в размер
18 000 лв.
3. Определя стъпка за наддаване в размер
1800 лв.
4. Утвърждава депозит в размер 2700 лв., преведени по IBAN сметка: BG 45 BPBI 7935 3375 755
401; BIC код: BPBIBGSF на „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД, клон Стара Загора, или на касата
в Информационния център на общината в срок до
деня преди търга: 17.ХІІ.2009 г. (9.ІІ.2010 г.).
5. Утвърждава начин на плащане – с парични
платежни средства на достигнатата тръжна цена,
намалена с внесения депозит по IBAN сметка:
BG 79 BPBI 7935 3275 755 452; BIC код: BPBIBGSF
на „Юробанк И Еф Джи България“ – АД, клон
Стара Загора.
6. Тръжната документация се закупува в стая
№ 614 на община Стара Загора срещу платени в
брой 300 лв. (без ДДС) на касата в Информационния център на общината в срок до 16.ХІІ.2009 г.
(8.ІІ.2010 г.).
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
до 17 ч. на 16.ХІІ.2009 г. (8.ІІ.2010 г.).
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8. Срок за подаване на предложения за участие – 16 ч. на 18.ХІІ.2009 г. (10.ІІ.2010 г.) в зала
„Фоайе“ на общината.
9. Ден и час на търга – 18.ХІІ.2009 г. (10.ІІ.2010 г.)
от 16 ч. в зала „Фоайе“ на община Стара Загора.
10. Ако търгът не се състои на 18.ХІІ.2009 г.,
същият ще се проведе на 10.ІІ.2010 г. при същите
условия.
11. Утвърждава информационния меморандум,
тръжната документация и проектодоговора като
неразделна част от нея.
Изпълнителен директор: Зл. Танев
12140

ОБЩИНА СУВОРОВО
РЕШЕНИЕ № 18-227
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване, с цел строителство на
ветрогенератор в поземлен имот № 052038 по КВС
в землище гр. Суворово, община Суворово, област
Варна, така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Суворово пред Варненския административен съд.
Председател: Д. Йорданов
12233

РЕШЕНИЕ № 18-228
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване, с цел строителство на
ветрогенератор в поземлен имот № 000905 по КВС
в землище гр. Суворово, община Суворово, област
Варна, така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Суворово пред Варненския административен съд.
Председател: Д. Йорданов
12234

РЕШЕНИЕ № 18-229
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово
одобрява подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване, с цел жилищно строителство в поземлен имот № 010052 по КВС в
землище с. Калиманци, община Суворово, област
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Варна, така, както е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ, с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Суворово пред Варненския административен съд.
Председател: Д. Йорданов
12235

РЕШЕНИЕ № 18-230
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, с цел жилищно строителство
в поземлен имот № 015010 по КВС в землище с.
Левски, община Суворово, област Варна, така, както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ,
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
чрез община Суворово пред Варненския административен съд.
12236

Председател: Д. Йорданов

РЕШЕНИЕ № 18-231
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Суворово,
одобрява подробния устройствен план – план за регулация и застрояване, с цел жилищно строителство
в поземлен имот № 008020 по КВС в землище с.
Левски, община Суворово, област Варна, така, както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПРЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Суворово пред Варненския административен съд.
12237

Председател: Д. Йорданов

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 253
от 29 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и допусната техническа грешка
Общинският съвет – Тополовград, приема следната
промяна в Решение № 226 от 30.VI.2009 г. (ДВ, бр. 55
от 17.VII.2009 г.): текстът на т. 3: „Одобрява проекта
за подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване за изграждане на вятърен
електрогенератор в поземлен имот № 135018 в м.
Айвалъка, землище с. Радовец, община Тополовград“
става: „3. Одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и план за застрояване за
изграждане на вятърен електрогенератор в поземлен
имот № 135020 (№ 135018) в м. Айвалъка, землище
с. Радовец, община Тополовград“.
12109

Председател: Пл. Минчев
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ОБЩИНА С. ЧЕРНООЧЕНЕ,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 530
от 13 октомври 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1, чл. 3 ППЗНП и
Решение № 57 от 3.IX.2009 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, нареждам:
1. Закривам, считано от 1.IX.2009 г., Полудневна
детска градина – с. Бакалите, към ЦДГ „Първи
юни“ – с. Комунига, община Черноочене, област
Кърджали.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
се уредят при условията на чл. 328 КТ.
3. Децата да бъдат пренасочени към ПДГ – с.
Ненково, община Кърджали.
4. Задълителната учебна документация да е на
съхранение в ЦДГ „Първи юни“ – с. Комунига.
Контрола по изпълнението възлагам на зам.кмета на общината С. Рамадан.
12110

Кмет: А. Осман

ЗАПОВЕД № 531
от 13 октомври 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и чл. 3 ППЗНП
и Решение № 57 от 3.ІХ.2009 г. на Общинския
съвет – с. Черноочене, нареждам:
1. Закривам считано от 1.ІХ.2009 г. Полудневна
детска градина – с. Петелово, към ОУ „Н. Й. Вап
царов“ – с. Лясково, община Черноочене, област
Кърджали.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
се уредят при условията на чл. 328 КТ.
3. Децата да бъдат превозени до ЦДГ „Знаме
на мира“ – с. Черноочене, община Черноочене.
4. Задължителната учебна документация да е на
съхранение в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Лясково.
Контрола по изпълнението възлагам на зам.кмета на общината С. Рамадан.
12111

Кмет: А. Осман

ЗАПОВЕД № 533
от 14 октомври 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1, чл. 3 ППЗНП и
Решение № 57 от 3.ІХ.2009 г. на Общинския съвет – с. Черноочене, нареждам:
1. Закривам считано от 1.ІХ.2009 г. Полудневна детска градина – с. Стражница, към ОУ „Н.
Й. Вапцаров“ – с. Бели вир, община Черноочене,
област Кърджали.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
се уредят при условията на чл. 328 КТ.
3. Децата да бъдат превозени до ПДГ – с. Бели
вир, община Черноочене.
4. Задължителната учебна документация да е на
съхранение в ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Бели вир.
Контрола по изпълнението възлагам на зам.кмета на общината С. Рамадан.
12112

Кмет: А. Осман
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34. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,61 на
сто считано от 1 ноември 2009 г.
12342
41. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 4 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително за
ползване на река Дунав за заустване на отпадъчни
води от обект в процес на проектиране и строителство – „Канализационна система на гр. Мартен“,
гр. Мартен, с ЕКАТТЕ 56397, със заявител Божидар
Иванов Йотов, кмет на община Русе, при следните
параметри и условия на разрешителното: Проектни параметри: водоприемник – р. Дунав – трета
категория. Място за собствен мониторинг – пункт
№ 1 – за проверка на качеството на битово-фекални
отпадъчни води след пречистване, в мониторингова шахта на изход площадка на ГПСОВ преди
заустване във водоприемник р. Дунав, в точка с
географски координати: СШ 43° 55' 19,06'' и ИД 26°
04' 25,26''. Индивидуални емисионни ограничения,
както следва: активна реакция pH – 6,0 – 9,0; неразтворени вещества – 35 мг/дм 3; БПК 5 – 25 мг/
дм 3, ХПК (бихроматна) – 125 мг/дм 3, екстрахируеми вещества – 5 мг/дм 3. Срок за достигане на
индивидуалните емисионни ограничения: 3 месеца
след въвеждане на ГПСОВ – гр. Мартен, в експлоатация, но не по-късно от 31.ХІІ.2014 г. Условия за
издаване на разрешителното: 1. Да не се допуска
заустването във водния обект на отпадъчни води от
канализационната мрежа, преди да са пречистени до
степен съгласно описаните индивидуални емисионни
ограничения. Въвеждането на канализационната
мрежа в експлоатация да стане след изграждане и
въвеждане в експлоатация на ГПСОВ. 2. Да се изградят всички необходими канализационни клонове
и пречиствателни съоръжения не по-късно от сроковете, посочени в § 4, и за пречиствателната станция – не по-късно от § 5 на Наредба № 6 от 2000 г.
за емисионни норми за допустимото съдържание на
вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти. 3. Въвеждането на обекта
и пречиствателните съоръжения в експлоатация да
стане след издаване на разрешително за ползване
на воден обект за заустване на отпадъчни води в
повърхностни водни обекти, издадено за обект в
експлоатация, съгласно изискванията на чл. 46,
ал. 1, т. 3 от Закона за водите и по реда на раздел
ІІ, глава ІV от същия закон. Писмени възражения
и условия от заинтересувани лица, при които да
бъде издадено разрешителното, се представят в
Министерството на околната среда и водите, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22, в 14-дневен срок от обявяването на съобщението.
12062
92. – Министерството на регионалното разви
тие и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства и постъпило заявление по реда на чл. 51, ал. 1 от Закона
за подземните богатства съобщава, че предстои
откриване на производство за предоставяне на
разрешение за проучване на строителни материали в следните площи: 1. „Стража“ в землищата
на с. Стража и с. Разбойна, община Търговище,
област Търговище; 2. „Мери“ в землището на с.
Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра;
3. „Плоски“ в землището на с. Плоски, община
Сандански, област Благоевград.
12211
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6. – Регионалната дирекция – Русе, на Агенци
ята за държавни вземания на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с Постановление № 27666/2004/000417
от 16.Х.2009 г. възлага на „Гавиота“ – ООД, ЕИК
по БУЛСТАТ 820163646, адрес за кореспонденция
с. Къкрина, община Ловеч, следния недвижим
имот: 1. Сграда гаражни клетки – състои се от 12
гаражни клетки, едноетажна сграда, тухлена конструкция с бетонов плосък покрив и ЗП 439,60 кв. м;
под – бетонова площадка, врати – метални рамки
и дървен пълнеж. 2. Местонахождение – стопански
двор на ЗК „Задружен труд“ в с. Къкрина, УПИ
II-579 в кв. 76 по плана на селото. 3. Граници на
имота: изток – асфалтов път, с. Къкрина – Севлиево, север, юг и запад – поляни, за сумата 6000 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от съдията по вписванията чрез службата по вписванията.
12143
10. – Надзорният съвет на Националния инсти
тут за помирение и арбитраж на основание чл. 4а,
ал. 7, т. 6 от Закона за уреждане на колективните
трудови спорове със свои решения – протокол № 2
от 16.III.2009 г. и протокол № 4 от 28.IX.2009 г.,
утвърждава промяна в списъците на посредниците
и арбитрите към Националния институт за помирение и арбитраж (ДВ, бр. 57 от 2005 г.), както
следва: 1. Заличава в Списъка на посредниците към
Националния институт за помирение и арбитраж
посредниците: № 1 Божидар Стефанов Панайотов,
№ 3 Георги Ангелов Иванов, № 7 Елена Василева
Иванова, № 14 Катя Нарцис Янакиева, № 16 Мария
Василева Кузманова, № 23 Огнян Георгиев Крумов,
№ 35 Христо Дженев Казанджиев. 2. Утвърждава
за вписване в Списъка на посредниците към Националния институт за помирение и арбитраж: № 37
Албена Радославова Комитова-Желязкова, № 38
Ваня Тодорова Тодорова, № 39 Елиза Николаева
Николова, № 40 Кирчо Костадинов Танов, № 41
Радка Христова Йосифова, № 42 Теодора Костадинова Икономова, № 43 Юлияна Добрева ТодороваГенева. 3. Заличава от Списъка на арбитрите към
Националния институт за помирение и арбитраж
арбитрите: № 1 Адриана Борисова Тодорова, № 2
Александър Асенов Воденичаров, № 7 Ванюша
Вичева Ангушева, № 8 Веселина Атанасова Мандаджиева, № 9 Веселина Йорданова Тенева, № 15
Димитър Христов Марков, № 22 Мария Василева
Кузманова, № 29 Нина Милкова Гевренова. 4. Утвърждава за вписване в Списъка на арбитрите към
Националния институт за помирение и арбитраж:
№ 38 Асен Симеонов Велинов, № 39 Валентина
Цветкова Илиева, № 40 Марияна Златева Стаменова,
№ 41 Емилия Иванова Натан, № 42 Радка Христова
Йосифова, № 43 Стефанка Христова Симеонова,
№ 45 Теодора Костадинова Икономова.
12311
24. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
01.01.09 изчислителна математика (методи на Рикатиеви уравнения с приложения във финансовото
и икономическото моделирне) – един; 01.03.19
физика на атомите и молекулите – един; 01.03.01
т еоре т и ч на и мат емат и ческ а физи к а – ед и н;
01.03.19 физика на атомите и молекулите (вкл.
симетрии, взаимодействия на атоми и молекули
с ядрени лъчения) – един; 01.03.26 електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя – един, със срок 3 месеца; асистенти по:
05.03.06 история на България (Българско възраждане) – един, със срок 3 месеца; 05.04.20 германски
езици (практически английски език) – един, със
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срок 1 месец; асистент по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ по
05.04.21 романски езици (съвременен португалски
език – практически курс) – един, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, стая 108, София 1504,
бул. Цар Освободител 15, тел. 987-36-34.
12287
40. – Университетът по архитектура, строи
телство и геодезия обявява конкурси за: доцент
по 02.16.01 обща, висша и приложна геодезия към
катедра „Висша геодезия“ – един; асистенти по:
01.02.01 теоретична механика към катедра „Техническа механика“ – един; 01.02.03 строителна
механика, съпротивление на материалите към
катедра „Техническа механика“ – един; 01.05.02
неорганична химия (химия в строителството) към
катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на водите“ – един, всички със срок 3 месеца;
02.15.04 строителни конструкции (стоманобетон
и с т ома нобе т он н и конс т ру к ц и и к ъм к ат ед ра
„Масивни конструкции“ – един; стоманобетон и
стоманобетонни мостове към катедра „Масивни
конструкции“ – един); 05.02.01 политическа икономия (икономикс) към катедра „Обществени
науки“ – един; двама преподаватели по английски
език към Департамент „Приложна лингвистика и
физическа култура“, направление „Чужди езици“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
12183
18. – Югозападният университет „Неофит Рил
ски“ – Благоевград, обявява конкурси за: професор
по 05.02.03 народно стопанство (стопанска история,
стопанска мотивация в историята) – един, със
срок 4 месеца; асистент по 05.08.02 музикознание и
музикално изкуство (вокално майстроство – джаз
и поп пеене) – един, със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората (нова сграда), ет. 1, стая 106, тел. (073)
588 566, 0882 818 566.
12190
88. – Университетът „Проф. д-р Асен Злата
ров“ – Бургас, обявява конкурси за доценти по:
03.01.05 патофизиология (физиология и патофизиология) – един; 03.01.40 ортопедия и травматология – един; 03.01.24 фармакология (фармакология) – един; 03.01.02 анатомия, хистология и
цитология (анатомия) – един, със срок 3 месеца;
асистент по 05.04.03 руска литература и литература
на народите на СССР, със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 214, тел. 056 858-210.
12238
18. – Колежът по икономика и администра
ция – Пловдив, обявява конкурси за: професори по:
05.02.01 политикономия (макро- и микроикономика) – един; 05.11.02 политология (политически маркетинг) – един; 05.02.26 маркетинг – един; 05.05.01
право – един; доценти по: 05.02.01 политикономия
(макро- и микроикономика) – един; 05.02.05 финанси – двама; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол
и анализ на стопанската дейност – двама; 01.01.12
информатика – един; 01.01.00 математика – един;
05.02.20 социално управление (мениджмънт) – един;
05.02.18 икономика и управление по отрасли (туризъм) – един; 01.08.14 география на туризма – един;
05.02.26 маркетинг – един; 05.02.02 икономически
теории – един; 05.02.05 застраховане – един; 05.02.06
статистика – един; 05.05.01 право – един; асистенти
по: 05.02.01 политикономия (макро- и микроиконо-
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мика) – един; 05.02.05 финанси – един; 05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската
дейност – един; 01.01.12 информатика – един; 01.01.00
математика – един; 05.02.20 социално управление
(мениджмънт) – един; 05.02.18 икономика и управление по отрасли (туризъм) – един; 01.08.14 география на туризма – един; 05.02.26 маркетинг – един;
05.02.02 икономически теории – един; 05.02.05 застраховане – един; 05.02.06 статистика – един; всички
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в колежа, ул. Арх. Камен
Петков 1а, стая № 10, тел.: 032/622-522.
12091
678. – Инстит у т ът по молекул ярна биоло
гия „Академик Румен Цанев“ при БАН обявява
конкурс за двама научни сътрудници по 01.06.04
молекул ярна биология, за ну ж дите на секция
„Молекулярна биология на клетъчния цикъл“ и
лаборатория „Молекулярна генетика на дрожди“,
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
12093
151. – Институтът по психология при БАН – Со
фия, обявява конкурси за: старши научни сътрудници
ІІ ст. по: 05.06.01 обща психология (психология на
личността) – един; 05.06.08 психология на труда – един; 05.06.10 социална психология – един;
научни сътрудници по: 05.06.01 обща психология
(когнитивна психология) – един; 05.06.10 социална
психология – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, ул. Академик Георги Бончев,
бл. 6, тел. 870-32-17.
12092
182. – Институтът по биология и имунология
на размножаването „ А кад. К. Братанов“ при
БАН – София, обявява конкурс за старши научен
сътрудник II ст. по 01.06.23 имунология, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, 1113
София, бул. Цариградско шосе 73, тел. 872-00-26.
12192
301. – Институтът по паралелна обработка на
информацията при БАН – София, обявява конкурс
за старши научен сътрудник ІІ ст. по 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство за нуждите на секция „ИРИС“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 25А, тел. 9796605.
12191
64. – Институтът по невробиология при БАН,
София, обявява конкурси за: старши научен сътрудник І ст. по 03.01.24 фармакология – един;
старши научен сътрудник ІІ ст. по 03.01.24 фармакология – един, двата със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Информация
и подаване на документи – в канцеларията на института, 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 23,
тел. 979-21-51.
12288
18. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по педиатрия за асистент по 03.01.50 педиатрия, за
нуждите на Клиниката по детска неврология към
„СБАЛДБ“ – ЕАД, със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
Личен състав на „СБАЛДБ“ – ЕАД, 1606 София,
бул. Акад. Иван Гешов 11, тел. 815-42-97.
12193

БРОЙ 88

ДЪРЖАВЕН

18а. – Медицинският факултет към Медицин
ския университет – София, обявява конкурс в
Катедрата по обща и оперативна хирургия за доцент
по 03.01.43 пластична и естетична хирургия, за нуждите на Клиниката по пластично-възстановителна и
естетична хирургия към УМБАЛ „Александровска“,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи и справки – в секретариата на
Катедрата по обща и оперативна хирургия, София,
ул. Св. Георги Софийски 1, тел. 923-06-50.
12194
18б. – Медицинският факултет към Медицин
ския университет – София, обявява конкурс в
Катедрата по офталмология за асистент по 03.01.36
офталмология за нуждите на Клиниката по очни
болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в Катедрата по офталмология, ул. Св. Георги Софийски 1, тел. 923-02-34,
923-06-61.
12195
20. – Медицинският факултет към Медицин
ския университет – София, обявява конкурс в
Катедрата по акушерство и гинекология за двама
асистенти по 03.01.45 акушерство и гинекология,
за нуждите на СБАЛАГ „Майчин дом“, със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в Катедрата по акушерство
и гинекология, СБАЛАГ „Майчин дом“, ул. Здраве
2, тел. 917-23-76.
12196
791. – Медицинският колеж „Йорданка Фила
ретова“ към Медицинския университет – София,
обявява конкурс за доцент по 03.02.01 технология
на лекарствените форми и биофармация със срок
3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Приемане на документи – София, ул. Й. Филаретова
3, тел.: 915 46 46 и 852 40 40.
12197
52. – Службата по геодезия, картография и ка
дастър – Монтана, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землищата на гр. Чипровци, община Чипровци,
и с. Георги Дамяново, община Георги Дамяново,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения
по тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – Монтана.
12160
52а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Смолян, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за землищата на: с. Борино, община Борино, и гр.
Доспат, община Доспат, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Смолян.
12161
52б. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и 2
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти
за част от район „Витоша“, Столична община,
включваща кв. Павлово, ж.к. Бъкстон, кв. Манастирски ливади-запад, кв. Киноцентъра, в. з. Бояна,
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кв. Бояна и в.з. Беловодски път, при граници: бул.
Цар Борис ІІІ, бул. Тодор Каблешков, бул. България, Околовръстен път, Драгалевци, ул. Кумата,
ул. Боянска, ул. Невена Коканова, границата на
Природен парк „Витоша“ , ул. Синята скала, ул.
Къпина, ул. Меча поляна. Кадастралната карта и
кадастралният регистър на недвижимите имоти са
в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – София.
12162
19. – Община Добрич на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че в периода 1 юли – 30 октомври
2009 г. чрез търг с явно наддаване е извършена
приватизационна продажба на имот – частна общинска собственост: дворно място с площ 422 кв.
м, представляващо поземлен имот с идентификатор
72624.623.500 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със заповед
№ РД-18-15 от 12.V.2005 г. на изпълнителния директор на АГКК (УПИ ХІІ, кв. 47 по ПУП – ПРЗ на
ЦГЧ град Добрич), заедно с масивна полуподземна
сграда (бивше парокотелно блок 29) със застроена
площ 402 кв. м, с идентификатор 72624.623.500.1. За
имота има издадена виза от главния архитект на
община – гр. Добрич, с разрешение проектиране на
преустройство в подземен гараж на съществуващото
парокотелно; местонахождение на имота – Добрич,
ул. България 2, АОС № 4187 от 10.ХІ.2008 г. (нов),
вписан под № 16655 от 24.ХІ.2008 г., акт 119, том
Хс, дело 8796, в Службата по вписванията – Добрич,
продаден на „Т.Б. Консулт“ – ЕООД, с представител и управител Росица Иванова Паунова, ЕИК
130213496, със седалище и адрес на управление
София, ул. Алабин 48, в размер 48 747 лв. без ДДС,
изплатени изцяло от купувача.
12146
1. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за техническата инфраструктура – външно
ел. захранване на базова станция на „Глобул“ 4425
по КВС на з-ще с. Яребична, община Аксаково,
област Варна. Подробният устройствен план засяга поземлени имоти по КВС на з-ще с. Яребична:
000182 – път ІІІ клас – собственост на Министерството на транспорта – дължина на трасето 633 м,
и 000183 – път ІV клас – собственост на община
Аксаково – дължина на трасето 2283 м. Планът
се намира в сградата на общинска администрация
Аксаково, дирекция „УТ“, ет. 4, и всички заинтересувани могат да се запознаят с него. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен план
до кмета на община Аксаково.
12249
119. – Община Бяла, област Русе, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните, че
е разработена промяна на парцеларен план (план за
елементите на техническата инфраструктура извън
урбанизираните територии) за обект „Реконструкция
на път І-5 „Русе – Велико Търново“ от км. 50+243 до
км. 52+000 – Пътен възел и мост на река Янтра“,гр.
Бяла, област Русе“, част от комплексен проект за
инвестиционна инициатива за обект: Реконструкция
на път І-5 „Русе – Велико Търново“ от км 50+573
до км 52+674 и от км 56+000 до км 56+700 – етап:
Реконструкция на път І-5 „Русе – Велико Търново“
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от км 50+573 до км 52+674 и кръгово кръстовище
при км 51+930. В разработения парцеларен план
се предвижда реконструкция на участък от главен
път І-5, като същият се разширява, засягайки следните имоти: имот № 000128; имот № 000240; имот
№ 000271; имот № 000272; имот № 000275; имот
№ 000276; имот № 000279; имот № 000300; имот
№ 000311; имот № 000344; имот № 000404; имот
№ 000405; имот № 000451; имот № 000473; имот
№ 000474; имот № 000484; имот № 000503; имот
№ 000506; имот № 000507; имот № 000509; имот
№ 258002, всичките по плана за земеразделяне
на гр. Бяла, област Русе. Променени са площите
на засегнатите части от имотите. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните страни могат
да направят възражение до Общинската администрация гр. Бяла в едномесечен срок.
12144
101. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – план за застрояване и
план-схеми за водоснабдяване и електрификация към
ПУП с цел строителство на автоцентър, магазини
и сервизи за ПИ № 081005, местност Саламатя по
КВС на с. Леденик, който се намира в общинската
администрация, стая 520. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново.
12145
9. – Община Етрополе на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ уведомява правоимащите
вложители, че списъкът за 2009 г. по чл. 5, ал. 1
от правилника е изготвен и изложен на първия
етаж във фоайето на общинската администрация
гр. Етрополе. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
кмета на община Етрополе.
12147
22. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 3 и 5 ЗУТ съобщава, че е изработено изменение
на план за регулация и на кв. 387 и 388 – източно
разширение, по плана на Казанлък и на план за
улична регулация между улиците Петьо Ганин,
Стоян Хаджиенев и бул. Ал. Батенберг. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да разгледат проекта в стая
11 на община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
12250
16. – Община Левски на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на правоимащи граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен в сградата на
общината. На основание чл. 6, ал. 3 от правилника
списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник”.
12148
89. – Община Летница, област Ловеч, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че
изготвеният проектосписък № 1 на правоимащите
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изготвен и изложен на публично
място на таблото на партера на общинската администрация гр. Летница. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината.
12212
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8. – Община Мадан чрез местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ съобщава, че на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ в сградата на
общинската администрация – гр. Мадан, е изложен
проектосписък на притежателите на многогодишни
жилищноспестовни влогове. На основание чл. 6, ал. 3
ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване
по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ пред кмета на общината.
12213
93. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за трасе на
обект: „Път, попадащ в ПИ 46663.10.216“. Трасето
преминава през имоти с № 46663.10.75, 46663.10.79,
46663.10.80, 46663.10.85, 46663.10.130, 46663.10.132,
46663.10.216, 46663.10.557, 46663.10.1404. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12149
88. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани, че е изготвен парцеларен план за трасе
на обект „Външно електрозахранване на приемопредавателна станция за GSM/UMTS оборудване
№ BS 3255 на „БТК“ – АД, в ПИ № 000713 в землището на с. Бръшлян, община Малко Търново,
област Бургас, чрез монтаж на МТТ (метално табло
трансформатор) и полагане на кабел НН“. Трасето
преминава през имоти с № 0.894 и 0.391. В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
12150
9. – Община Мездра, област Враца, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за парцеларен план, подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за
МВЕЦ „Царевец“ в следния обхват: 1. В землището
на с. Ослен – Криводол: ПИ № 056003, местност
„През Искъра“, ПИ № 056002, местност „През Искъра“, ПИ № 056007, местност „През Искъра“, ПИ
№ 000030, местност „Кошущо поле“, ПИ № 056006,
местност „Кошущо поле“, ПИ № 056008, местност
„Кошущо поле“,ПИ № 056010, местност „Кошущо
поле“, ПИ № 056012, местност „Кошущо поле“, ПИ
№ 006001, местност „Полето“, ПИ № 006002, местност „Полето“, ПИ № 006004, местност „Полето“,
ПИ № 006006, местност „Полето“, ПИ № 063004,
местност „Полето“, ПИ № 063005, местност „Полето“, ПИ № 0 0 0 0 04, местност „Искъра“, ПИ
№ 000005, местност „Искъра“, ПИ № 000023, местност „Искъра“, ПИ № 000032, местност „Искъра“,
ПИ № 000007, местност „Езерото“, ПИ № 062001,
местност „Креща“. 2. В землището на с. Царевец: ПИ
№ 113001, местност „Говедарника“, ПИ № 113002,
местност „Говедарника“, ПИ № 113003, местност
„Говедарника“, ПИ № 113004, местност „Говедарника“, ПИ № 113005, местност „Говедарника“, ПИ
№ 114004, местност „Говедарника“, ПИ № 115009,
местност „Говедарника“, ПИ № 115010, местност
„Говедарника“. Проектите са на разположение в
сградата на община Мездра, стая 106. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщението заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Мездра.
12167
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44. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, и схеми към застроителен план на квартал
2 и 134а по плана на Пазарджик, представляващи
територията, заключена между ул. Яков Матакиев,
ул. Петър Бонев, бул. Ал. Стамболийски, ул. Стоян
Ангелов, с оглед оптимизиране на територията и
обособяване на урегулирани поземлени имоти за
гаражи. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.
Проектите са изложени в Центъра за информация
и услуги на гражданите в общината.
12251
45. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на
„Евроком кабел мениджмънт България“ – ЕООД,
разположена в сервитута на общински път Юнаците – Величково в землищата на с. Юнаците и с.
Величково, с обща дължина около 5135 м. Проектът
е изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
12315
46. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на
„Евроком кабел мениджмънт България“ – ЕООД,
разположена в сервитута на републикански път ІІ-37
и общински път Сарая – Ивайло в землищата на
Пазарджик, с. Драгор, с. Ивайло, с. Сарая и с. Гелеменово, с обща дължина около 7430 м. Проектът
е изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
12316
47. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на
„Евроком кабел мениджмънт България“ – ЕООД,
разположена в сервитута на републикански път
ІІІ-803 в землищата на с. Драгор, с. Сарая, с. Юнаците и с. Величково, с обща дължина около 4590
м. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок заинтересуваните могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
12317
48. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – парцеларен план за трасе на оптична кабелна линия на
„Евроком кабел мениджмънт България“ – ЕООД,
разположена в сервитута на общински път Хаджиево – Говедаре в землищата на с. Хаджиево и с.
Говедаре, с обща дължина около 1180 м. Проектът
е изложен в общината, ет. 5, стая 503. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
12318
9. – Община Перник, област Перник, на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са
изработени помощен план и план на новообразуваните имоти на земеделски земи, предоставени за
ползване на граждани на основание актове по § 4
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ПЗРЗСПЗЗ в местността Гайдарица в землището
на Перник, приети с протоколи № 5 от 15.Х.2009 г.
и № 6 от 15.Х.2009 г. на комисия, назначена със
заповед № 506 от 8.Х.2009 г. на областния управител
на област Перник, които са изложени в община
Перник. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация до
кмета на община Перник.
12319
70. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) за
обект: „Летище – Бургас“, който е изложен в сградата на община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения на проекта до община
Поморие в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
12151
5. – Община Първомай на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
(собственици на засегнати поземлени имоти), че
във връзка с изготвянето на парцеларни планове
за: землището на Първомай, област Пловдив, за
обект: „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград – турска/
гръцка граница, оптимизиране на трасето за скорост
160 км/ч.“, подобекти: „Реконструкция на съществуващи ВЛ 20 кV, „Реконструкция на съществуващи
ВЛ 110 kV“, „Реконструкция на съществуващи ВЛ
220 kV“, „Реконструкция на съществуващи ВЛ 400
kV“, засегнатите имоти в землището на община
Първомай са, както следва: землище с. Виница,
ЕК АТТЕ: 11123-ВЛ 20 kV, „Булет“ – км 192+141,
имоти № 11123.12.99, 11123.12.29,11123.12.30; землище кв. Дебър, ЕК АТТЕ: 99101-ВЛ 20 kV, „Дебър“ – км 197+448 – имот № 99101.309.4; землище
кв. Дебър, ЕК АТТЕ: 99101-ВЛ 20 kV, „Искра и Новаково” – км 199+363; землище кв. Дебър, ЕК АТТЕ:
99101-ВЛ 20 kV, „ Мечка“ – км 199+374, и землище
кв. Дебър, ЕК АТТЕ: 99101-ВЛ 20 kV, „Драгойна
и Диона“ – к м 199+385, имот № 99101.230.17;
землище кв. Дебър, ЕК АТТЕ: 99101-ВЛ 20 кV,
„Здраве“ – км 199+412, имот № 99101.391.35; кв.
Любеново, ЕК АТТЕ: 99102-ВЛ 20 kV, „Факел и
Спартак“ – км 201+851, и кв. Любеново, ЕКАТТЕ:
99102 ВЛ 20 кV, „Добри дол“ – км 201+898, имоти
№ 99102.502.906, 99102.502.501; землище кв. Дебър, ЕК АТТЕ: 99101-ВЛ 110 kV, „Катуница“ – км
197+479, имоти № 99101.309.3, 99101.309.4; землище
с. Виница, ЕКАТТЕ: 11123-ВЛ 220 kV, „Тракия“ – км
193+538, имот № 11123.16.39; землище кв. Дебър,
ЕКАТТЕ: 99101-ВЛ 220 kV, „Румелия“ – км 194+770,
и мо т и № 99101.18.2 4, 99101.18.9, 99101.18.2 68;
землище кв. Дебър, ЕК АТТЕ: 99101-ВЛ 400 kV,
„Хеброс“ – км 194+848, имоти № 99101.18.201,
99101.18.20, 99101.18.21. Проектните разработки
се намират в стая № 107 на общинската администрация Първомай и могат да се разглеждат всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица имат право на
писмени възражения и искания до общинската
администрация Първомай.
12314
44. – Община Разлог на основание чл. 129, ал. 1
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе
на път, водопровод и електрозахранване 20 kV към
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площадка за „Регионално депо – гр. Разлог, и предприятие за предварително третиране на отпадъци“
в обхвата на УПИ І, мест. Кривосер, землище на с.
Баня, община Разлог. Трасето минава през имоти
с № 000025, 000042, 000056, 000058, 000066, 000067,
000126, 000130, 000194, 000198, 000209, 000211, 000213,
000216, 000234, 000380, 000385, 000704, 000709, 000710,
000766, 242002, 000076, 000077, 000079, в местностите
Ибидимци, Кривосер, Глазне, Подбърде, Косевица,
Силевица и Бенто в землището на с. Баня, община
Разлог. Проектът е изложен в стая 306 на община
Разлог. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обявлението заинтересуваните имат
право на възражения по проекта до общинската
администрация.
12214
15. – Община Садово, област Пловдив, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че във връзка с обект: „Електрификация и
реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград,
фаза 1: Крумово – Първомай“, са изготвени проекти
за изменение на парцеларни планове за землищата
на с. Чешнегирово и с. Селци. Засегнатите имоти и
площи за отчуждаване са: а) с. Чешнегирово – поземлени имоти 073015, 088015; б) с. Селци – поземлени
имоти 000096, 024040, 009014. Проектът се намира в
общинската администрация – гр. Садово, и може да
се разгледа всеки работен ден. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
12254
21. – Община Самоков, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТсъобщава, че е изготвен
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Външно електрозахранване“ – изграждане
на КЛ 20 kV от поземлен имот № 075034 в м. Черковник, землище с. Марица, до съществуващ ТП
„Пионерски лагер – Шумнатица“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
до общинската администрация Самоков.
12252
14. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
дюкер „Хърсово“, преминаващ през имот № 000234
в местността Потока, имоти № 000260, № 000389 и
№ 000424 в местността Страната, и имоти № 000263
и № 000432 в местността Широка поляна, община
Сандански, който е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
12166
7. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на разпределителен газопровод ∅ 150 от АГРС
„Симитли“ до поземлен имот № 002026 в местност
Чикалицата, землище на с. Полето, община Симитли. Проектът е изложен в стая 305 в сградата на
ОбА – Симитли. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Симитли.
12152
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80. – Община Стралджа на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: АМ
„Тракия“ лот 4 – допълване при реконструкции на
ел. проводи, ТТ кабели и газопровод – землища
на с. Зимница и с. Воденичане, община Стралджа. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един
месец след обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да се запознаят с проекта
в отдел „ТСУ“ на община Стралджа и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
12215
25. – Община Търговище на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са приети по § 4
ЗСПЗЗ помощен план на ползвателите и планът
на новообразуваните имоти за кадастрални райони
№ 73626.525, 73626.526, 73626.527 и 73626.529 в землището на с. Разбойна, община Търговище. Планът е
изложен в Центъра за административно обслужване
на граждани в сградата на общината. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени
искания и възражения по плана и придружаващата
го документация до кмета на общината.
12253
535. – Община гр. Царево, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с т. № 18
от протокол № 28 от 18.ІХ.2009 г. на Общинския
съвет. – гр. Царево, е приет проект за парцеларен
план на обект: „Ваканционно селище „Царево“, в ПИ
48619.9.547 (стар УПИ І-547, кв. 1), в м. Дядо Ильовата
бахча, община Царево; подобекти: парцеларен план,
определящ трасе за канал от ваканционно селище
„Царево“ в ПИ 48619.9.547, до КПС „Арапя”; кабели
20 кV за захранване на ТП-2 и ТП-1 от ВЛ 20 кV
„Кокиче“ – основно захранване; външно телефонно
захранване и оптичен кабел. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да подават писмени искания и възражения
по плановете и придружаващата ги документация
до общинската администрация гр. Царево.
12153

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от Павел Младенов Първанов от Монтана, с която
се оспорват Инструкция № Із-871 от 30.VІ.2006 г.
и заповед № К-2778 от 12.ХІІ.2006 г., издадена от
министъра на вътрешните работи, по което е образувано адм. д. № С-222/2009 по описа на Върховния
административен съд.
12239
Административният съд – Варна, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от кмета на община Варна срещу Решение
№ 412-9-5 от 19.III.2008 г. и Решение № 490-6 от
21.V.2008 г. на Общинския съвет – гр. Варна, по
която е образувано адм.д. № 1473/2008 по описа на
Административен съд – Варна, III отделение, ХХХII
състав. Откритото съдебно заседание е насрочено
за 25.XI.2009 г. от 9 ч.
12297
Административният съд – Варна, на основание
чл. 188 АПК съобщава, че е постъпило оспорване
от Областния управител на област с административен център Варна на решение № 224 в частта за
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решение № 224-1, 224-2, 224-3, 224-4, т. 1 и 224-5
по протокол № 19 от заседание на Общинския съвет – Белослав, проведено на 4.ІХ.2009 г., по повод
на което е образувано адм. дело № 2702/2009 по
описа на Административен съд – Варна, ХХХІV
състав, насрочено за 29.І.2010 г. в 11 ч., което ще се
проведе в сградата на Административния съд – Варна, ул. Никола Вапцаров 3А.
12296
Административният съд – Кърджали, призовава
Сюлийбе Бейсимова Руфатова с последен известен
адрес с. Тополчане, община Кърджали, Яна Мартинова Калинова, Юмюгюл Ахмедова Шабанова и
Хазел Ахмедова Шабанова, с неизвестни адреси,
да се явят в съда на 22.ХІІ.2009 г. в 10,10 ч. като
заинтересовани страни по адм. дело № 31/2009,
заведено от Елфиде Мехмед Осман от Кърджали.
Заинтересованите страни да посочат съдебни адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
12298
Административният съд – Кюстендил, призовава Пенка Методиева Попова с посочено по делото местоживеене Германия, да се яви в съда на
7.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като заинтересувана страна по
адм.д. № 358/2009, заведено от Невена Методиева
Стоянова срещу заповед на областния управител
на област с административен център Кюстендил.
Заинтересуваната страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
12243
Административният съд – Кюстендил призовава
Росица Кръстева Бьом с последен адрес София, ж.к.
Сердика, бл. 22, вх. Д, ет. 7, ап. 117, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.XII.2009 г. в 9,30 ч. като
заинтересована страна по адм.д. № 358/2009, заведено
от Невена Методиева Стоянова срещу заповед на
областния управител на област с административен
център Кюстендил. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 137, ал. 4 АПК.
12244
Административният съд – Плевен, съобщава,
че е образувано адм.д. № 885/2009 по оспорване
на разпоредбата на чл. 44, ал. 3 от Наредба № 17
от 2003 г. за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, приета с Решение
№ 578 от 28.VІІ.2005 г. на Общинския съвет – гр.
Плевен.
12219
Административният съд – Пловдив, ІІ административно отделение, ХV състав, призовава Елисавета Андонова Станева-Фогл с последен адрес в
Австрия, сега с неизвестен адрес, Евгения Андонова
Станева с последен адрес в Италия, сега с неизвестен адрес, Теодор Здравков Мирчев с последен
адрес в Чехия, сега с неизвестен адрес, Ервант
Вартекес Хугасян с последен адрес в Швейцария,
сега с неизвестен адрес, Славея Любенова Кьобке
с последен адрес в Германия, сега с неизвестен
адрес, Николаос Георгиос Димадис, без данни за
адресна регистрация в Република България, Жана
Имуа Самоелова, без данни за адресна регистрация
в Република България, Ницан Сарафов Сапир,
без данни за адресна регистрация в Република
България, Израел Сарафов, без данни за адресна
регистрация в Република България, Жана Леон
Самоелова, без данни за адресна регистрация в
Република България, Рашел Маир Емуа, без данни
за адресна регистрация в Република България,
Томас Арменак Томасян, без данни за адресна
регистрация в Република България, и Елизабет
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Вартакес Хугасян, без данни за адресна регистрация в Република България, да се явят в съда на
14.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като заинтересувани страни
по адм.д. № 1044/2009, заведено от Павлина В.
Колева, Даниела А. Антонова, Христина М. Ботева,
Александра М. Кръшкова, Адриана К. Маджурова, Марийка Г. Туджарова, Рангел П. Туджаров,
Анка Н. Паскова, Александър Т. Пасков, Антон А.
Пасков, против заповед № 3712 от 22.ХІІ.2008 г.
на кмета на община Пловдив. Заинтересуваните
страни да посочат съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 51,
ал. 4, изр. 2 ГПК (отм.).
12246
Административният съд – Пловдив, административно отделение, VІІІ състав, призовава Апостолка Костадинова Къкърдакова с последен адрес
Пловдив, ул. Д-р Владо 18, ет. 7, ап. 9, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.І.2010 г. в 13 ч.
като заинтересована страна по адм. д. № 65/2009,
заведено от Божана Петрова Тонкова за обжалване
на заповед № ЗД-00-393 от 19.ХІ.2008 г. на областен
управител – Пловдив. Заинтересованата страна да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2
ГПК (отм.).
12245
Районният съд – Дупница, гр. колегия, I състав,
призовава Виолина Ганчова Цонкова с последен
адрес гр. Костинброд, Софийска област, община
Костинброд, ж.к. Зора 1, вх. Б, ет. 5, ап. 15, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.XII.2009 г.
в 9 ч. (резервна дата) като ответник по гр.д.
№ 1180/2007, заведено от „В и К“ – ООД, в ликвидация, Кюстендил. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК (отм.).
12240
Районният съд – Каварна, гр. колегия, призовава Катя Георгиева Петрова, Галя Юриевна Петрова
и Наташа Георгиева Петрова, всички с неизвестни
адреси в България, да се явят в съда за връчване на
съдебни книжа на 18.І.2010 г. в 10 ч. като ответници
по гр.д № 174/2009, заведено от Златка Н. Янкова,
за съдебна делба. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12299
Районният съд – Каварна, гр. колегия, призовава Данило Христов, без регистриран постоянен
и настоящ адрес, да се яви в съда на 21.І.2010 г. в
10 ч. като ответник по гр.д. № 277/2009, заведено
от Желязка М. Христова с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК (отм.).
12241
Пазарджишкият районен съд призовава Клаус
Дитер Ханс Кауфман, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 9.ХІІ.2009 г. в 9 ч. като ответник
по гр. д. № 2841/2009, заведено от Нина Василева
Кауфман. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12369
Софийският районен съд, 91 състав, призовава
Стефка Славчева Найденова с постоянен адрес с.
Брестовица, област Пловдив, ул. Ст. Стамболов
6, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
14.ХІІ.2009 г. в 10,15 ч. като ответник по гр. д.
№ 4715/07, заведено от РДСП София-град, по чл. 53
СК (отм.). Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50б, ал. 2 ГПК (отм.).
12218
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Софийският районен съд, І ГО, 35 състав, призовава Мирослав Стефанов Босев с постоянен адрес
гр. Златарица, ул. Георги Кънев 3, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 25.І.2010 г. в 11 ч. като
ответник по гр. д. № 28667/2006, заведено от Димитър Диков Стайков. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12242
Софийският районен съд, 73 състав, призовава
Александър Викторов Биров с последен известен
постоянен адрес Плевен, ул. Софроний Врачански,
бл. 3, вх. В, ап. 18, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 29.I.2010 г. в 9,30 ч. като ответник
по гр.д. № 2263/2008, заведено от ЗАД „Виктория“.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
12217
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 4 състав, на основание чл. 28, ал. 5 във връзка
с ал. 1 ЗОПДИППД уведомява, че има образувано
гр. д. № 5238/2008 въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност срещу
Стефан Любомиров Стефанов с постоянен адрес:
София, ж.к. Левски – зона Г, бл. 10, вх. Г, ет. 9,
ап. 86, насрочено за открито съдебно заседание
на 10.ІІІ.2010 г. от 10,30 ч. Дава 30-дневен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
на заинтересуваните лица да предявят претенции върху имуществото, притежавано от Стефан
Любомиров Стефанов, описано, както следва: от
Стефан Любомиров Стефанов: 1/2 търговски обект,
представляващ ресторант с аперитив по надлежно
одобрен проект за преустройство, намиращ се в
двуетажна сграда на ул. Тарас Шевченко 3, София,
кв. Изток, район „Изгрев“, на Столична община
с разгърната площ от 262,88 кв. м, на две нива,
състоящ се на първо ниво – сутерен от зала, мокър бюфет и сервизно помещение, с площ от 83,72
кв. м, при съседи на нивото: изток – вход към
подземни гаражи, запад – улица Тарас Шевченко,
север – тревна площ, юг – склад на магазин № 1,
и на второ ниво – приземен етаж от зала за хранене, кухня, склад, подготовки, умивалня, келнерски
офис, мокър бюфет, тоалетна с преддверие, стая
за персонал и коридор, с площ от 179,16 кв. м, при
съседи на нивото: изток – двор, запад улица Тарас
Шевченко, север – офис, юг – магазин № 1, заедно
с принадлежащите му съставни идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху държавна земя, съставляваща УПИ – парцел
І, отреден за „Обществено жилище, строителство
и комплексно обществено обслужване“ от квартал
69а по плана на София, местността „Изток“,при
съседи: улица Тарас Шевченко, улица, УПИ – парцел VІІ-790, УПИ – парцел VІ-793 и УПИ – парцел ІІ, отреден за обединено детско заведение,
закупен с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 106, т. ІІ, рег. № 3364, дело
№ 316/14.11.2002г. (Служба по вписванията № 36545,
акт № 68, т. LLXXІ, дело № 27552); 34 дружествени дяла на стойност 34 000 (неденоминирани) лв.
от капитала на „К АС – Комерс“ – ООД, ЕИК
121444358, рег. по ф.д. № 9345/14.07.1997г. по описа
на СГС, със седалище и адрес на управление София,
район „Изгрев“, ул. Тарас Шевченко 3, с капитал
51 000 (неденоминирани) лева; 24 дружествени
дяла на стойност 1500 лв. от капитала на „София
комерсиал“ – ООД, ЕИК 121265323, рег. по ф.д.
№ 14796/1996 по описа на СГС, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Кораб планина 66, вх. Б, ап. 4, с капитал 5000 лв.
12209

ВЕСТНИК

БРОЙ 88

Плевенският окръжен съд на основание чл. 679,
ал. 3 ТЗ по т.д. № 13/2008 по описа на съда призовава кредиторите на „Тоникс – 96“ – ЕООД (в
несъстоятелност), Плевен, по молба на Агенцията
за държавни вземания – София, против събрание
на кредиторите, проведено на 14.І.2009 г., в открито
съдебно заседание на 16.ХІ.2009 г. в 14,30 ч., зала
№ 8 на Плевенския окръжен съд, и съгласно определение № 243 от 16.VІІ.2009 г. на Апелативния
съд – Велико Търново.
12208
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5451/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Миръкъл бей“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Приморски 91Б, ет. 4, ап. 25,
и с предмет на дейност: външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни и комисионни сделки,
посредническа и маркетингова дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътрешен и международен
туризъм (след лиценз), туроператорска и турагентска дейност (след лиценз), превод от и на чужди
езици, строителна, ремонтна и монтажна дейност,
превоз на пътници и товари, услуги на физически
и юридически лица, производство на хранителни и
нехранителни стоки, производство на селскостопанска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ирина Александровна Шанина,
Дмитрий Викторович Митряев и Олег Викторович
Митряев и се управлява представлява от Ирина
Александровна Шанина и Дмитрий Викторович
Митряев заедно и поотделно.
48746
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 740/2002 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Афродита” – ЕООД: вписва
увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 305 000 лв.
48747
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5417/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Десини 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Мара Гидик 46, и с предмет
на дейност: бластиране и боядисване, кораборемонт,
почистване на метални конструкции и резервоари,
хидро- и топлоизолации, покупка и продажба на
стоки, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска и импресарска дейност, консултантска
дейност, производство и реализация на софт- и
хардуер, външна и вътрешна търговия, покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти, вкл. с цел продажба, инженерингова дейност,
представителство и посреднически услуги, лизингова дейност, производство и реализация на изделия
за бита, промишлеността и селското стопанство,
сделки с интелектуална собственост, рекламна и
информационна дейност, комплексни автоуслуги,
маркетинг и мениджмънт, счетоводни и данъчни
консултации, счетоводни услуги, представителство
и посредничество на физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5100 лв., със съдружници
Десислава Стефанова Стоянова, Василе Гаврила и
Нина Христова Богданова и се управлява представлява от съдружниците заедно и поотделно.
48748
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5528/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бодимекс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Рали Мавридов
13, ет. 5, ап. 9, и с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
вътрешно- и външнотърговска дейност, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, сделки с недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
туристически услуги, рекламни, информационни и
импресарски услуги, копирни услуги, конфекция,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
жилищно строителство, строително предприемачество, строителни ремонти, търговия с козметика,
автоуслуги, канцеларски услуги. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Пламен Георгиев Водиченски, който го управлява
и представлява.
48749
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 3215/2004 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Ем енд Ен
инвестмънт“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Джон Пол Маон; вписва като такъв
Чарлс Патрик Дарън Арланиан; вписва нов адрес
на управление – кв. Виница, ул. Св. св. Константин
и Елена 40.
48750
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5447/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ператикос 2007“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Александър Малинов 8, ап. 1, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна дейност,
комплексни услуги по проучване, проектиране
и изграждане на жилищни и промишлени обекти, търговска дейност, внос, износ, реекспортни,
бартерни и други външнот ърговск и дейности,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, представителство и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионна, лизингова и инвеститорска дейност,
услуги на физически и юридически лица, реализиране на целия предмет на дейност в страната и
в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Георгиос Ператику, който
го управлява и представлява.
48751
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф.д. № 4750/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „БГимоти“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Чаталджа 69, ет. 1,
ап. 41, и с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителна дейност, комплексни
услуги по проучване, проектиране и изграждане на
жилищни и промишлени обекти, търговска дейност, внос, износ, реекспортни, бартерни и други
външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, фризьорски
услуги, представителство и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица, коми-
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сионна, лизингова и инвеститорска дейност, услуги
на физически и юридически лица, реализиране на
целия предмет на дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Добринка Георгиева Калудова, която
го управлява и представлява.
48752
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4750/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „БГимоти“ – ЕООД: вписва
ново наименование – „Жулбет“ – ЕООД.
48753
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5326/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „ЗД инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Кавала 14, ап. 10, и
с предмет на дейност: дизайн, проектиране, търговия и изработване на производствени прототипи,
леярски модели и матрици, покупко-продажба на
имоти, къщи, апартаменти, различни видове продукция и производствено оборудване, строителна
дейност – жилищно и индустриално строителство,
покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Ханс-Валтер
Кристиан Хойер, който го управлява и представлява.
48754
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5397/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Скай билдинг груп“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Чаталджа 20, ет. 17, и с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна, строително-монтажна,
инженерингова, проектантска и инвестиционна
дейност, търговия с недвижима собственост и движими вещи, туристически, хотелиерски, транспортни
и спедиторски услуги, търговска, производствена,
преработвателна и посредническа дейност, внос,
износ и реекспорт на суровини и изделия, вътрешна
и външна търговия, туристически, ресторантьорски и хотелиерски услуги, консултантска дейност,
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Аксиния Игнатова Игнатова и Яхия Хашиев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
48762
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3001/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Ти енд Ай студио“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Тодор Атанасов Кръстев; вписва промяна в наименованието – „Ти енд Ай студио“ – ЕООД; вписва актуален
учредителен акт.
48763
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2041/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Димон – 2007“ – ЕООД: вписва
като съдружник Димо Георгиев Босев; вписва промяна в наименованието – „Димон – 2007“ – ООД.
48764
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3716/2005 вписа в регистъра за търговски дружества промяна за „Ийгъл рокс“ – ЕООД:
вписва увеличаване капитала на дружеството от
5 589 200 лв. на 6 113 300 лв.
48765
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5572/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Маринела“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Рали Мавридов 36, и с
предмет на дейност: покупка и продажба на стоки,
търговия на едро и дребно, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, консултантска дейност, внос и
износ, покупка, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, вкл. с цел продажба, авторемонтна дейност, транспортна дейност в страната
и в чужбина, рекламна и информационна дейност,
маркетинг и мениджмънт, представителство и
посредничество на физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Маринела Василева Петрова, която го
управлява и представлява.
48766
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г. по
ф.д. № 106/2001 вписа промени за „Вилана“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик и управител Ия
Евлампиевна Звьоздкина; вписва като съдружници
Вилиян Николов Михайлов и „Арк“ – АД; заличава
като прокурист Вилиян Николов Михайлов; вписва
за управители Димитър Михалев Алексиев и Вилиян Николов Михайлов, които ще представляват
дружеството заедно и поотделно; вписва промяна
в наименованието: „Вилана“ – ООД; вписва нов
адрес на управление: Варна, ул. Братя Миладинови
47, ет. 3, офис 2.
48867
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 5550/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Проксимус клима“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, Западна промишлена зона, база „Нова”, и
с предмет на дейност: проектиране, производство
и внос, инженеринг и дистрибуция на системи,
мрежи и съоръжения за отопление, вентилация и
климатизация, 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 сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
„Проксимус инженеринг“ – ЕООД, и Дейдив Роберт Мойсеев и се управлява и представлява от
Дейдив Роберт Мойсеев и Янко Желязков Дуков
заедно и поотделно.
48868
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5551/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Проксимус плюс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, Западна промишлена зона, база „Нова”, и с предмет на дейност:
проектиране, производство и внос, инженеринг и
дистрибуция на системи, мрежи и съоръжения за
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отопление, вентилация и климатизация, 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
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Проксимус инженеринг“ – ЕООД,
Галина Димитрова Георгиева, Огн ян Кръстев
Момчев и Иван Тодоров Топалски и се управлява
и представлява от Галина Димитрова Георгиева и
Янко Желязков Дуков заедно и поотделно.
48869
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1591/2007 вписа промени за „Инфо“ – АД:
вписва промяна във вида на акциите: акциите на
дружеството са обикновени с право на глас и са
разпределени в 2 вида – поименни акции и акции
на приносител; заличава като член на съвета на
директорите Ангел Божидаров Георгиев; заличава
като изпълнителен директор и представляващ дружеството Божидарка Трифонова Банушева; вписва
като член на съвета на директорите, изпълнителен
директор и представляващ дружеството Орлин
Каменов Калев.
48870
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5514/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Милисънтс хаузинг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Д-р
Железкова 3, и с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външна и вътрешна търговия, продажба
на стоки от собствено производство, ресторантьорство, сделки с интелектуална собственост, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, маркетингови, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
издателска и печатарска дейност, производство и
разпространение на филми, видео- и звукозаписи,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Мериан Роджърс, която го
управлява и представлява.
48871
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф.д. № 3113/2005 вписа промяна за „Деметра
финанс консулт“ – ЕООД: вписва ново фирмено
наименование: „Деиза консулт“ – ЕООД.
48872
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 4229/2005 вписа промени за
„Радом“ – ЕООД: вписва като съдружник в дружеството Веселин Стефанов Гендов; вписва промяна
в наименованието: „Радом“ – ООД.
48873
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 857/2006 вписа промени за „Костас хоумс“ – ООД: вписва нов адрес на управление: Варна,
ул. Донка Златева 4, ап. 3; заличава като съдружник
Ася Йорданова Рижова; променя дружеството на
„Костас хоумс“ – ЕООД, с едноличен собственик
Костадин Дончев Даракчиев.
48874
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5515/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Младекс Варна“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Константин Иречек
4, ет. 1, ап. 1, и с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия със стоки и услуги, транспортна
дейност, строителство и архитектура, спедиция,
покупко-продажба на недвижими имоти, търговия със строителни материали, посредническа и
комисионерска дейност, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, складова и лизингова
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и
посредничество, ремонт, продажба и монтаж на
машини в хранително-вкусовата промишленост,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Младен Михайлов Петров, който го управлява и
представлява.
48875
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5595/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Диди 92“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик,
бл. 21, вх. 6, ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност:
търговска дейност на едро и дребно с хранителни и
нехранителни стоки, ресторантьорство, строителни
услуги, сделки с недвижими имоти, хотелиерство,
спедиторска и транспортна дейност – превоз на
пътници и товари, проучване, проектиране, строителство и експлоатация на стопански обекти,
складови помещения, магазини, посредничество и
търговско представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, производство на
стоки и извършване на услуги, наемни отношения,
консултантски и други дейности, разрешени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Диана Тодорова Димитрова,
която го управлява и представлява.
48876
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5633/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „К и К строй“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Перник 5, ет. 1, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, производство и търговия с алуминиеви и
PVC дограми и строителни материали, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически (след получаване на лиценз), рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Красен Ганчев Кръстев, който го управлява и представлява.
48877
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5494/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Колобос 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър
Малинов 8, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски
услуги, селски туризъм, транспортни услуги (след
лиценз), ресторантьорство (след лиценз), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на жилищни и
промишлени обекти, отдаване на недвижими имоти
под наем, мениджмънт, консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Христофис Василиу, който го управлява
и представлява.
48878
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5693/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Арт ПР ейджънси Лондон“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Хаджи
Димитър 5, ет. 2, ап. 6, и с предмет на дейност:
маркетинг, рек лама, връзки с общественост та
(пъблик рилейшънс), печатна, интернет, радио- и
телевизионна реклама и услуги, издателска (вкл.
електронна) дейност и разпространение, дизайн,
интериорен дизайн, търговия (вкл. електронна) с
произведения на изкуството (по съответния ред),
търговия с луксозни стоки и други промишлени стоки, интернет търговия, арт туризъм (по съответния
ред), търговско представителство и посредничество,
покупка и/или производство на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Добринка Христова
Панайотова, която го управлява и представлява.
48879
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5495/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „А – К инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Александър
Малинов 8, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски
услуги, селски туризъм, транспортни услуги (след
лиценз), ресторантьорство (след лиценз), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на жилищни и
промишлени обекти, отдаване на недвижими имоти под наем, мениджмънт, консултантски услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Константинос Константину, който го
управлява и представлява.
48880
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5642/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ви Ейч мениджмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Съборни
11, ет. 2, офис 3, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, консултантска и
експертна дейност, търговско представителство и
посредничество, маркетинг и мениджмънт услуги,
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посредничество при сделки с недвижими имоти,
търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни и лизингови сделки,
строителна, ремонтна, транспортна и туристическа
дейност (след лиценз), хотелиерство и ресторантьорство, покупка и управление на недвижими
имоти и други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Галя Русева Ицкович, която го управлява и представлява.
48881
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5608/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Интерклуб“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Кирил Шиваров 1, и с
предмет на дейност: изготвяне на архитектурностроителни и експертни оценки и бизнеспланове,
инвеститорска дейност, строителен инженеринг,
маркетинг, управление на проекти, инвеститорски
контрол, консултантски услуги, покупко-продажба
на недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чужде
странни физически и юридически лица, търговия със
стоки и услуги, отдаване под наем на недвижими
имоти, комисионерска дейност, административнотехнически услуги, рекламна дейност, преводи и
преводачески услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Блага Петрова Пеева,
Стефан Петров Георгиев и Александрина Михаилова Ковачева, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
48882
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.IХ.2007 г.
по ф.д. № 3970/2005 вписа промени за „Хран Експорт България“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Пенка Господинова Боянова
и вписва като такъв Равикумар Медапаредди.
48908
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5527/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пи енд Ей Катсидиари“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Хан Омуртаг 19, и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, отдаване под наем на недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама, вътрешна и външна
търговия. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Паникос Катсидиарис,
който го управлява и представлява.
48909
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5605/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Евро стил 2007“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Хан Кубрат 5, и с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки (след лиценз), складови и лицензионни сделки, стоков контрол, ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, импресарски, проектантски, строителни
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услуги (след лиценз), импорт, експорт, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Елена Петрова Стоянова и Софка
Петрова Алексиева и се управлява и представлява
от Елена Петрова Стоянова.
48910
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г. по
ф.д. № 2159/2001 вписа промени за „Фама“ – ЕАД:
вписва като членове на СД Хулио Алфонсо Муньос
Лопес и Даниела Христова Стефанова; вписва нов
адрес на управление: бул. Владислав Варненчик
260, ет. 3.
48911
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5563/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Рифайнд Риъл Естейтс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Райко
Жинзифов 40 – 42, и с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, покупка,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба, транспорт, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, лизинг, като за тези, за
които се изисква разрешение – след получаването
му. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Контеса Патриша Пърл Бейли-Босън,
която го управлява и представлява.
48912
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 5639/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Милена БГ“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Гоце Делчев 26,
ет. 7, ап. 17, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност,у търговия на дребно и
едро с промишлени и хранителни стоки, търговия с благородни метали и скъпоценни камъни,
отдаване под наем на дълготрайни материални
активи, дейност като заложна къща (след лиценз),
производство, реализация, обработка на селскостопанска продукция и други стоки, туристическа
дейност, търговия с недвижими имоти, с черни и
цветни метали, строителство и надзор, транспорт
на пътници и товари по суша и море в страната и
в чужбина, таксиметрова дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество, производство и търговия с продукция с техническо предназначение, инженерингова,
лизингова, спедиционна, комисионна, складова и
ремонтна дейност, услуги за обслужване на МПС.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Марк Мишел Шарл Лаал и Десислава Кръстева
Блажева-Лаал, която го управлява и представлява.
48913
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5620/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Плиска – Ковачев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Фантазия 40, и
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно
с всякакви промишлени, хранителни, селскостопански и други стоки, внос-износ, букмейкър на
еврофутбол, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност, търговско представителство и посредни-
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чество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска и туристическа агентска дейност
(след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, предоставяне на услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Христо Петров Христов,
който го управлява и представлява.
48914
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 5594/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Магелан тур“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Братя Бъкстон 29, ет. 4, ап. 8, с предмет на дейност: туроператорска и турагентска дейност (след
съответното разрешение), хотелиерство, ресторантьорство, рекламна, информационна, транспортна,
консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка, строеж и оборудване на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Иван Демиров Желязков и Иван Василев Иванов, които го
представляват заедно и поотделно.
48915
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 5445/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Рокетбилл“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Зеленика 12, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален или преработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, сделки с интелектуална собственост, издателска дейност, хотелиерски,
ресторантьорски и туристически услуги – след
лиценз, сделки с недвижими имоти, лизинг, внос,
износ, реекспорт, бартерни операции, таксиметрова, оказионна, комисионна, охранителна дейност,
обмяна на валута, данъчни и счетоводни услуги и
консултации, строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска,
монтажна и ремонтна дейност, търговия с движими
вещи и недвижими имоти, производство и търговия
на строителни и промишлени изделия, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и наемни отношения, увеселителни заведения и игри, туроператорска дейност, пътнически
и товарни услуги, вътрешно- и външнотърговска
дейност, като за дейностите, за които българското
законодателство предвижда извършването им след
получаване на лиценз, същите ще се извършват
след надлежното му получаване. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Владимир Анатолиевич Малишев, който го управлява
и представлява.
45600
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 3536/98 вписа промяна за
„Роял – шот“ – ООД: заличава като съдружници
ЕТ „Жак – 48 Стефан Станев” и Наско Христов
Рафаилов.
45601
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 5091/2007 вписа в регистъра за търговски
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дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Поппови“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Сливница 54А, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, изработване и търговия с изящни и
приложни произведения на изкуството, търговско
представителство и посредничество, транспортни,
консултантски, комисионни, рекламни, хотелиерски,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Владимир Константинов Попов, който го управлява и представлява.
45602
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 3692/98 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Доктор Колор ауто“ – ООД:
вписва като съдружник „Интерактив бизнес партнерс“ – ЕАД; вписва нов адрес на управление – бул.
Ян Хунияди 10.
45603
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 5258/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Билмакс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Мария-Луиза 4, ет. 2,
ап. 2, с предмет на дейност: покупка, продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти, консултантска дейност, покупка на стоки и вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, вътрешна и външна търговия с всички видове
стоки, бартер и реекспорт, инженерни и маркетинг,
търговско представителство и посредничество,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, търговска, индустриална и интелектуална
собственост, хотелиерска и ресторантьорска дейност, транспортна дейност, туристически услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собстеник
на капитала Билянт Максудов Мустафов, който го
управлява и представлява.
45604
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.IX.2007 г.
по ф.д. № 391/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Планет лукс“ – ЕООД:
вписва като съдружник Веселинка Герчева Ангелова; вписва промяна в наименованието „Планет
лукс“ – ООД.
45605
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 5409/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Лава дизайн“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Презвитер Козма 17, ет. 1, с
предмет на дейност: рекламна дейност, изработка
на уебдизайн, софтуерни и хардуерни продукти,
изработване на компют ърни, информационни
системи, външно- и вътрешнотърговска дейност,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Христина Младенова Куцарова, Нина Радославова Радева, Бисер Стелиянов
Цанев и Валентин Георгиев Петров и се управлява
и представлява от Христина Младенова Куцарова.
45606
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 5107/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
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отговорност „Емоушън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Радост 49А, с предмет на дейност: стопанисване на спортни обекти и
съоръжения, организиране на школи и курсове за
тренировъчна и спортно-състезателна дейност по
боди билдинг, фитнес, културизъм, силов трибой,
силов многобой и вдигане на тежести на аматьорски
и професионални нива, търговия на дребно и едро
с всички, разрешени от закона стоки, които могат
да бъдат в първоначален, обработен или преработен
вид, външнотърговска дейност, посредничество
и комисионерство, рекламна дейност и сделки с
интелектуална собственост, търговско представителство на български и чуждестранни юридически
лица, наемане и експлоатация на търговски обекти,
създаване на търговски вериги, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и туристическа дейност,
извършване на консултантски услуги, счетоводни
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с недвижими
имоти и земеделски земи, продажба на стоки от
собствено производство. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Емил Илиев
Илиев, който го управлява и представлява.
45607
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 5162/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Болда“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Студентска 3, вх. 3, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Атанас Цонев Узунов и Димитър
Йорданов Бойчев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
45608
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.VIII.2007 г.
по ф.д. № 4046/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Еврогарант“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Слънчево, община Аксаково,
област Варна, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговия
с черни и цветни метали (след лиценз), търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, транспортна
дейност, таксиметрови превози на товари и пътници в страната и в чужбина, охранителна дейност,
ресторантьорство (след лиценз), обработка, преработка, покупко-продажба на блатгородни метали и
скъпоценни камъни (след лиценз), лизинг, всякакъв
вид услуги на фирми и граждани, селскостопанска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Иван Станков Николов,
който го управлява и представлява.
45609
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 4996/95 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Златев 2000“ – ЕООД:
допълва предмета на дейност със: „комплексна,
строителна и строително-ремонтна дейност, саниране на сгради, външна и вътрешна топлоизолация,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба”.
45610
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5289/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Иливан“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варня, бул. Чаталджа 89, ет. 4,
ап. 5, с предмет на дейност: металообработване,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален или преработен вид, търговия на
дребно и едро, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им и отдаване
под наем, предоставяне на услуги, посредническа,
транспортна, хотелиерска и ресторантьорска дейност, туристическа дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Иван Атанасов
Кавалджиев, който го управлява и представлява.
45591
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.IX.2007 г.
по ф.д. № 4493/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Три – С“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 401, вх. 1, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
реекспорт и бартерни сделки, търговия с ВиК, ел.
и други части на едро и дребно, търговия с всички
видове резервни авточасти за леки и товарни МПС,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, транспортна дейност – превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, производство и
търговия на хранителни и други стоки с цел пре
продажба, строителна и инженерингова дейност,
както и търговия на свързаните с това строителни
материали, оборудване, електроматериали и железария, търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламна и информационна
дейност, консултантска дейност и свързаните с нея
услуги, покупка, строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, туристическа
дейност и туристическо представителство, хотелиерство и ресторантьорство, като за дейностите, за
които се изисква лиценз – след придобиването на
такъв по съответния ред. Дружестото е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Катя Николаева Николова, която го управлява и представлява.
45592
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 3780/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Изадоро“ – ЕООД: заличава
като едноличен собственик Иноченцо Маурицио
Мацота; вписва като такъв Доменико Мацота; вписва нов адрес на управление – ул. Капитан Петко
войвода 42, партерен етаж, магазин 1.
45593
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 4297/2005 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Балкански“ – ООД: вписва
допълнително в предмета дейностите: „проучване,
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проектиране, строителство, обзавеждане и ремонти,
изграждане и ремонт на пътища, водопроводи и
канализации”.
45594
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5180/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Синдърела пропърти“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Райко Жинзифов 40 – 42,
с предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество, покупка, строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел препродажба,
транспорт, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Данг Хоа Май и Фиона
Трук Фонг Донг и се управлява и представлява от
Данг Хоа Май.
45595
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.XI.2007 г.
по ф.д. № 4525/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Елмарк холдинг“ – АД:
увеличаване капитала на дружеството от 50 000 лв.
на 8 544 600 лв. чрез издаване на 8 494 600 обикновени поименни акции с номинална стойност 1 лв.
45596
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1459/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Болкан дайнамикс“ – ООД:
заличава като съдружници Толга Кунт, Григори
Борисов Бонев и Бисер Любомиров Маджаров;
вписва промяна в наименованието „Болкан дайнамикс“ – ЕООД, с едноличен собственик и управител
Иван Стефков Иванов; заличава като управители
Толга Кунт и Григори Борисов Бонев; вписва нов
адрес на управление – ул. Никола Кънев 14, вх. Б,
ет. 2, ап. 3.
45597
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 5444/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Рид“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Приселци, м. Корията, сграда „Ателиета“, ателие
6, ет. 1, с предмет на дейност: търговия на дребно
и едро, производство и търговия с общостроителни
материали, промишлени и хранителни стоки, 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, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Радослав Йорданов Николов и Петранка Стоянова Стоянова и
се управлява и представлява от Радослав Йорданов
Николов и Георги Петров Георгиев.
45598
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4717/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Майс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Младост 128, вх. 4, ет. 5,
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ап. 53, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, строителни и
лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупко-продажба на недвижими имоти, превод на
документи от български език на чужди езици и от
чужди езици на български език след лиценз, лизинг
и други дейности, незабранени от закона в страната
и в чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Марина Методиева Наумова,
която го управлява и представлява.
45599
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5279/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Евро – Дид“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Антон Страшимиров 1, ет. 4,
ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска,
ресторантьорска, туроператорска, туристическа
агентска дейност (след лиценз), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или
предоставянето на услуги, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Иво Диянов
Добрев и Диян Йорданов Добрев и се управлява и
представлява от Иво Диянов Добрев.
45571
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.IX.2007 г.
по ф.д. № 4432/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Геопроект – Янакиеви“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 127, вх. 3, ет. 4, ап. 37, с предмет на
дейност: инвестиционно проектиране, геодезически
и картографски услуги, трасиране на сгради и имот
ни граници, попълване на кадастрални планове и
карти, оценки и делби на земеделски земи, оценки
на недвижими имоти, геодезически снимки, вертикални планировки, мениджмънт и доверително
управление на недвижими имоти, предприемачество, строителство, сделки с недвижими имоти,
консултантски и административни услуги, търговско
представителство и посредничество, външна и вът
решна търговия, производство на стоки и услуги,
комисионни, спедиционни, превозни, лицензионни,
лизингови и сделки с интелектуална собственост,
туристическа, турагентска дейност, рекламни и
импресарск и усл у ги, т рудово посредничество.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Мариянка Желязкова Янакиева-Димитрова, която го управлява и представлява.
45572
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 1512/2006 вписа промени за „Булвар
Инженеринг“ – ЕООД: вписва като съдружник и
управител Катерина Георгиева Дичева, която ще
представлява дружеството заедно и поотделно с
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другия управител; вписва промяна в наименованието
„Булвар Инженеринг“ – ООД; вписва нов адрес на
управление – ул. Братя Миладинови 68, вх. В, ап. 60.
45573
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 5264/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Булвар билдинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Братя Миладинови 68,
вх. В, ап. 60, с предмет на дейност: строителнопроизводствена и строително-търговска дейност,
строителство, предприемачество, проучване, проектиране, подготовка за строителство, ремонти,
конструиране и изпитание на сгради, консултантски
услуги и инженерингова дейност, производство и
пласмент на строителни изделия и строителни
услуги, вътрешна и външна търговия със стоки и
материали, реализация на услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Атанас Маринов
Атанасов, Катерина Герогиева Дичева и Станислав
Кирилов Керанов и се управлява и представлява
от Катерина Георгиева Дичева.
45574
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5363/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Булкрафт контрол“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Оборище 27, ет. 8,
ап. 22, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с промишлени стоки, преработка и обработка
на стоки с цел продажба, производство на електронни
уреди, сервизна дейност, внос, износ и реекспорт на
стоки и услуги, комисионна, проектантска, издателска, рекламна и консултантска дейност, обучение
(след разрешение), туристически услуги, търговско
представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала Иво
Василев Грудев, който го управлява и представлява.
45575
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5142/2007 впвиса в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Амадеус 6“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Осми приморски полк 128,
офис 81, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество, туристическа, рекламна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти, строителство.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Джон Пейн и Джеймс Джон Пейн, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
45576
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.Х.2007 г.
по ф.д. № 5141/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Амадеус 5“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, бул. Осми приморски полк 128, офис 81, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество, туристическа, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна дейност, покупкопродажба на имоти, строителство. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Джейн Елизабет
Клеър Ходър и Дейвид Стюарт Ходър, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
45577
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 3357/2006 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Мимикрия план“ – ЕООД:
вписва като съдружник Ралица Йорданова Паскова;
вписва промяна в наименованието „Мимикрия
план“ – ООД.
45578
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 5136/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Интернешънъл бизнес груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Калофер 2, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, консултантски,
маркетингови, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, транспорт в страната и в чужбина, таксиметров превоз, отдаване на коли под наем, както
и всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Христо Младенов Христов, Владимир Томов Томов
и Кубрат Сабинов Демиров и се управлява и представлява от Христо Младенов Христов.
45579
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 174, а л. 2 ТЗ с решение о т
29.Х.2007 г. по ф.д. № 4915/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества акционерно дружество
„А лтерон“ – А ДСИЦ, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Доктор Железкова 3, с предмет на дейност: инвестиране на парични средства,
набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими
имоти (секюритизация на недвижими имоти), посредством покупка на право на собственост и други
вещни права върху недвижими имоти, строежи и
подобрения, оборудване с машини и съоръжения за
индустриално земеделие с цел представянето им за
управление, отдаване под наем, лизинг или аренда
и/или последващата им продажба. Дружеството
е с капитал 500 000 лв., разпределен в 500 000
поименни акции с номинал 1 лв. Дружеството
се управлява от съвет на директорите в състав:
Магдалена Александрова Делистоянова, Наталия
Димова Йовева и Васил Георгиев Воденичаров,
и се представлява от Наталия Димова Йовева и
Васил Георгиев Воденичаров заедно и поотделно.
45580
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4634/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Стан консулт“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Силвия
Тодорова Костадинова; вписва промяна в наименованието „Стан консулт“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
45581
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 1774/98 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Мура“ – ООД: вписва за
съдружник Николай Василев Узунов.
45582
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 120/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Оптима – А“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – ул. Прилеп 1.
45583
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 119/2003 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Оптима – П“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – ул. Прилеп 1.
45584
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 1936/2000 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Оптима – М“ – ООД:
вписва нов адрес на управление – ул. Прилеп 1.
45585
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗс решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 480/99 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Оптима – К“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – ул. Прилеп 1.
45586
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 5245/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Виткор транс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Вяра 8А, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка
на стоки и вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, посредническа, спедиционна,
складова, хотелиерска, ресторантьорска, лизингова дейност, туристическа и транспортна дейност,
таксиметрова дейност, битови и ремонтни услуги,
проектиране, строителство и ремонт, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, инженерингова
дейност, производство, изкупуване и преработване на промишлена и селскостопанска продукция.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Антония Иванова Тодорова, която го
управлява и представлява.
45587
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 5457/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Е – Булгария“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Бриз, УПИ V-311,
кв. 43 – офис, с предмет на дейност: производство
и покупка на стоки с цел продажба, всякакъв вид
проектиране и строителство, ремонтни и строителномонтажни работи, покупка, строежи, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване на
имоти и имущество под наем, външен и вътрешен
дизайн на сгради, инвестиции и експлоатация на
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, спедиционна, комисионна, складова
и лизингова дейност, външноикономическа дейност,
транспортна дейност, консултантски услуги и предоставяне на всякакви услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Миндаугас
Мицкевичиюс, който го управлява и представлява.
45588
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 3012/97 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Диана – Д“ – ЕООД: заличава като прокурист Анатолий Здравков Димов.
45589
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 2167/99 вписа в регистъра за
търговски дружества промени за „Енерджи консулт – 2001“ – ООД: вписва увеличаване капитала
на дружеството от 5000 лв. на 14 405 000 лв.; вписва
актуален дружествен договор.
45590
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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. № 11517/2004 вписва промени за „Еду България“ – ООД: вписва прехвърляне на 3 дружествени
дяла от Тодор Иванов Колев на Светлана Димитрова
Нанчева; заличава като съдружник Тодор Иванов
Колев; вписва като съдружник Светлана Димитрова Нанчева; вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Слатина“,
ул. Гео Милев 45, ет. 2, ап. 5; вписва промени в
дружествения договор.
46843
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 13169/2004 вписва промени за „Астинг
трейд“ – ЕООД: заличава като управител Мария
Николаева Кузманова; вписва като управител Бойчо
Бойчев Латовски, който управлява и представлява
дружеството; вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Триадица“, ж.к.
Манастирски ливади, бл. 111, вх. Б, ет. 7; вписва
нов учредителен акт.
46844
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. № 8853/2004 вписва промени за „Емпирико“ – ЕООД: заличава като управител Анка
Богомилова Маринова; вписва като управител
Александра Христова Айкова, която управлява и
представлява дружеството.
46845
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. № 2400/2004 вписва промени за „Вартес“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Саломон Тесоне на „Агросън“ – ЕООД, на
25 дружествени дяла от Аври Аврахам Варди на
„Агросън“ – ЕООД, и на 25 дружествени дяла от
Йешаяху Маданес на „Агросън“ – ЕООД; заличава като съдружници Йешаяху Маданес, Саломон
Тесоне и Аври Аврахам Варди; вписва като едноличен собственик „Агросън“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 1607/2003 по описа на Старозагорския окръжен
съд); дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност „Вартес“ – ЕООД; вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Оборище“, ул.
Бачо Киро 26 – 28, Бизнес парк Платинум; заличава
като управители Саломон Тесоне и Аври Аврахам
Варди; вписва като управител Добринка Димитрова
Йорданова, която управлява и представлява дружеството самостоятелно; вписва нов учредителен акт.
46846
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. № 7719/2004 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Инфонотари“ – ЕАД.
46847
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. № 12665/2004 вписва промени за „Прайм
хаус“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“, бул.
Свети Наум 30; заличава като управител Дора Николаева Праматарова; вписва като управител Генчо
Вълков Христов; вписва нов дружествен договор.
46848
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.Х.2007 г. допуска прилагането в тър-
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говския регистър по ф.д. № 508/2004 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 и 2006 г.
на „Медиа сейлс“ – ООД.
46849
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. № 8743/2003 вписва промени за „Пъзел
консултинг“ – ЕООД: заличава като управител
Сергей Видолов Койнов; вписва като управител
Илко Георгиев Йоцев.
46850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16302/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Набаи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Джордж
Вашингтон 41, с предмет на дейност: строителство,
сделки с недвижимо имущество – покупко-продажби и наем, сключване на международни договори
в областта на строителството и износ на работна
ръка, производство на стоки с цел търговия на
едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортни услуги, вкл.
и международни, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, туроператорски, турагентски, информационни и рекламни сделки и услуги, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
външнотърговски сделки – внос, износ, реекспорт
и бартерни сделки, както и всякакви сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Ибаи Одриосола Ларрарте, който го
управлява и представлява.
45417
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16352/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Адепто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 54, вх. 1, ет. 1,
ап. 1 – 2, с предмет на дейност: предоставяне на
информационни и телекомуникационни услуги,
проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на мрежи за електронни, комуникационни
и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници „Лирекс БГ“ – ООД (рег.
по ф.д. № 29281/91 по описа на СГС), Бисер Сергиев
Цонев, Светослав Георгиев Христов и Звезделин
Христов Борисов и се управлява и представлява
от Димитринка Иванова Илиева.
45418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16168/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алекса
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, ж.к. Сухата река, бл. 13, вх. Г, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, разкриване на
търговски обекти, магазини, павилиони, сделки
с недвижими имоти, проектиране, строителство,
вътрешен дизайн, рекламна дейност, комисионна,
спедиционна, складова, превозна дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически или юридически лица,
внос и износ на стоки, информационна, програмна,
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импресарска дейност, както и всякакви дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Проданов Иванов,
който го управлява и представлява.
45419
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 13561/2007 вписва промени
за „Уника софтуеър – сървис България“ – ООД: заличава като управител Рецсьо Фелмер; вписва като
управител Димитър Маринов Димитров; премества
седалището и адреса на управление от София, район
„Триадица“, ул. Алабин 56, ет. 3, в Пловдив, район
„Цeнтрален“, бул. Христо Ботев 92, Рилон център;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Димитър Маринов Димитров; вписва
промени в дружествения договор.
45420
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. № 7033/2007 вписва промени за „Сейнт
Гейбриъл ресорт“ – ООД: вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от „Норд инвестмънт Инк.“ на „РЗ
метал“ – ООД, 50 дружествени дяла от „Лид – комерс“ – ООД, на „Риджънт кепитал“ – АД, 49
дружествени дяла от „Норд инвестмънт Инк.“ на
„Риджънт кепитал“ – АД; заличава като съдружници „Лид – комерс“ – ООД, и „Норд инвестмънт
Инк.“; заличава като управители Милен Венков
Илиев и Кирил Христов Димитров; вписва като
съдружници „Риджънт кепитал“ – АД, и „РМЗ метал“ – ООД; вписва като управители Гюнтер Рор и
Камелия Иванова Здравкова; премества седалището
и адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Цар Самуил 19, ет. 2, ап. 6; вписва увеличение
на капитала на дружеството от 5000 лв. на 400 000
лв.; дружеството ще се управлява и представлява
от Гюнтер Рор и Камелия Иванова Здравкова заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
45421
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д
№ 16124/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дайнамик партнърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 733, вх. Б,
ет. 1, ап. 28, с предмет на дейност: консултантска
дейност в сферата на маркетинга, рекламата, икономически анализ, информационни системи, стратегическо консултиране, изработка и продажба на
софтуерни продукти, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, превозни сделки и услуги в страната и
в чужбина, складови и лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни сделки, както и всякакви
други търговски сделки и услуги, незабранени със
закон и след получаване на съответните лицензии,
разрешения и регистрации, ако такива се изискват.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 9000 лв.,
със съдружници Петър Димитров Райков и Асен
Асенов Наумов, който го управлява и представлява.
45422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15596/2007 вписа в търговския регистър друже-
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ство с ограничена отговорност „Уинд стар проджект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж. к. Хиподрума,
бл.1 39А, вх. В, ет. 1, ап. 59, с предмет на дейност:
производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници и основно от вятърни
електроцентрали, спедиция, логистика, транспортна
и складова дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, внос и износ,
комисионна, лизингова и рекламна дейност, строителство и обзавеждане, производство и търговия
с промишлени, хранителни, селскостопански и
битови стоки, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5600 лв., със съдружници Марио
Александров Михайлов, Драган Костов Доковски,
Владимир Николов Иванов и Пламен Павлов
Андонов и се управлява и представлява от Марио
Александров Михайлов и Пламен Павлов Андонов
заедно и поотделно.
43481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15405/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Данит“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ул. Проф. Иван Шишманов
9, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, внос, износ, транспортна дейност, хотелиерство,
посредничество и представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Йорданка Славчева Чавдарова, която го управлява
и представлява.
43482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15283/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ССЛ сървисиз“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж. к.
Хиподрума, бл. 36, вх. В, ет. 3, ап. 6, с предмет на
дейност: разработка на софтуерни продукти, интернет сайтове, специфичен дизайн за тях, разработка
на системи с управление на съдържанието, системи
за класифициране на клиентите и бизнес системи с
изкуствен интелект, външно- и вътрешнотърговска
дейност в страната и в чужбина, търговия на едро
и дребно със стоки и услуги, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, рекламна и маркетингова
дейност, както и всякаква друга дейност и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Стефан Светославов Люцканов, който
го управлява и представлява.
43483
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15176/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Александров“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красна поляна“, ул.
Суходолска 34, с предмет на дейност: търговия с
мляко и млечни продукти, строителство, търговия,
търговско представителство и посредничество и
други услуги (след получаването на съответните
разрешителни и лицензи, в случай че такива се
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изискват), както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Асен Любчов Александров, който го
управлява и представлява.
43484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 14880/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Дура комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба,
бл. 89, вх. В, ет. 4, ап. 57, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, търговия с мобилни и стационарни телефони, аксесоари и сервиз,
вътрешен и международен транспорт и спедиция,
представителство, посредничество, комисионерство,
консултантски услуги, реклама, внос, износ, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 в., с едноличен собственик на капитала Адмир
Дуракович, който го управлява и представлява.
43485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 14853/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Ст удио
Лайм“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Георги С. Раковски
70, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, търговско представителство
и посредничество на местни и ч у ж дест ранни
лица, външнотърговски и инвестиционни сделки,
покупка, проектиране, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, отдаване и
преотдаване под наем на строителна механизация
и всякакви търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Зоран Петровски и
Ангел Стефанов Терзиев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
43486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 15261/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аси – 59“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж. к. Гоце
Делчев, ул. Славовица, бл. 24Е, вх. А, ет. 6, ап. 22, с
предмет на дейност: транспортна дейност, търговско
представителство и посредничество, външнотърговска дейност, реекспорт, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
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, отдаване под наем на собствени помещения, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Ася
Маринова Иванова и се управлява и представлява
от управителя Красимир Ангелов Карадашки.
43487
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15556/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Комир
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Карнеги 7, ет. 3, ап. 7,
с предмет на дейност: строителни и строителномонтажни работи, търговия с недвижими имоти,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен и обработен вид, търговия
с алкохолни напитки, търговско представителство
(без процесуално), агентство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантски услуги,
комисионна дейност, други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мирослав Сергеев Константинов, който го
управлява и представлява.
43488
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15601/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Виктория
транс – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, с. Мрамор,
ул. Момина сълза 9, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия на дребно и едро със стоки в
първоначален, обработен или преработен вид, предоставяне на таксиметрови услуги със собствени и/
или наети автомобили, транспортна дейност (след
получаване на съответното разрешение), реекспорт,
консигнация, както и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стоян Димитров Димитров,
който го управлява и представлява.
43489
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15301/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Вива холидей“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, ул. Тинтява
24, вх. Д, ет. 1, ап. 56, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти и вещни права
върху тях, промишлено и жилищно строителство и
ремонтна дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство и търговия със стоки и услуги,
сервизна дейност, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм и туристически услуги, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност, продажба
на самолетни билети, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина,
дизайн, рекламна и издателска дейност, маркетинг,
комисионни, складови и лицензионни сделки, мениджмънт, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв.,със съдружници Живка Василева
Харизанова, Боряна Иванова Джелебова и Татяна
Иванова Нейкова и се управлява и представлява от
Живка Василева Харизанова.
43490
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. № 10136/2007 вписва промени
за „Интерпар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Георги Лозанчов Георгиев на
Александър Любомиров Попсавов; заличава като
едноличен собственик и управител Георги Лозанчов Георгиев; вписва като едноличен собственик
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и управител Александър Любомиров Попсавов;
вписва преместване на седалището и адреса на
управление – София, район „Триадица“, кв. Южен
парк, бл. 90, вх. Б, ет. 1, ап. 1; дружеството ще се
управлява и представлява от Александър Любомиров
Попсавов; вписва нов учредителен акт.
45846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16384/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограниечна отговорност „ПН
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Ралевица 94,
ет. 5, ап. 4, с предмет на дейност: консултации за
управление на предприятия, проучвания, анализи и
консултации за придобиване и управление на дялови
участия, консултации относно преобразуване на
търговски дружества, лицензионни сделки, сделки
с интелектуална собственост, информационни услуги, търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Евгени Стоянов Пальов и се управлява и
представлява от управителя Валентина Георгиева
Пальова.
45847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17012/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Зона
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър,
бл. 131, вх. В, ет. 5, ап. 75, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия на едро и дребно,
ресторантьорство и хотелиерство, търговско представителство и посредничество, рекламна дейност
и всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Златина Минова Чапова, която го управлява и представлява.
45848
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17110/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Велека
софт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, кв. Надежда 1, бл. 144,
вх. Б, ет. 9, ап. 63, с предмет на дейност: предоставяне на софтуерни услуги, уебдизайн, разработване
и поддържане на програмни продукти и компютърни мрежи, сделки с интелектуална собственост,
консултантска, всякаква друга търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Митко Колев Георгиев,
който го управлява и представлява.
45849
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. № 3476/2007 вписва промени за „Сънрайз
бийч“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени дяла от Хуан Луис Балмаседа Де Аумада Диес на
„Ромигал Нордуест“ – АД; заличава като едноличен
собственик на капитала Хуан Луис Балмаседа Де
Аумада Диес; вписва като едноличен собственик на
капитала „Ромигал Нордуест“ – АД, Люксембург.
45850
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16436/2007 вписа в търговския регистър еднолич-
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но дружество с ограничена отговорност „Марбил
тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, рейон „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 30, с
предмет на дейност: туроператорска дейност, проектиране и строителство на жилищни и промишлени
сгради и съоръжения, туристически обекти, хотели, ресторанти, производство, вътрешна търговия,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Борислав А нгелов Малинов и се
управлява и представлява от управителя Милена
Райлова Димитрова.
45851
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16455/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пари
ентърпрайс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Тунджа
53, ап. 5, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, превозни,
спедиционни, складови, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, тур
операторски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингови сделки, инженеринг, финансово-счетоводна, брокерска дейност, митническо агентство и
посредничество, издателска, предпечатна и печатна
дейност и всякаква друга търговска, стопанска и
интелектуална дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Ярив Либерман, който го управлява и представлява.
45852
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. № 3177/96 вписва промени за „РВР“ – ООД:
заличава като съдружник и управител Светослав
Емануилов Ръбин; заличава като съдружник Захарина Василева Велкова; вписва прехвърляне на
55 дружествени дяла от Захарина Василева Велкова
на Надя Светославова Ръбина; висва прехвърляне
на 115 дружествени дяла от Захарина Василева
Велкова на Красимир Емануилов Ръбин; вписва
като съдружник Надя Светославова Ръбина; вписва
като управител Красимир Емануилов Ръбин, който
управлява и представлява дружеството; вписва нов
дружествен договор.
45853
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 31.Х.2007 г. по
ф.д. № 10763/2007 вписа промени за „Юропорт Би
Джи“ – ЕАД: вписва промяна на наименованието на
едноличния собственик на капитала от „Френтика
инвестмънт“ – ООД, на „Юропорт инвестмънтс
(Сайпръс)“ – ООД.
45854
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. № 12958/1996 вписва промени за „Небесен
дракон“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Джоу Боацай на Ван Гуйлан; заличава
като съдружник Джоу Боацай; дружеството се
управлява и представлява от Сун Джъган; вписва
нов дружествен договор.
45855
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XI.2007 г.
по ф.д. № 15364/97 вписва промени за „А лкоком“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Георги Томов Кръстев на Димитър
Николов Карашенски; заличава като съдружник
и управител Георги Томов Кръстев; дружеството
продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Алкоком“ – ООД; едноличен
собственик на капитала и управител е Димитър
Николов Карашенски, който го управлява и представлява; вписва нов дружествен акт.
45856
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф.д. № 10525/97 вписва промени за „БГГ“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса на
управление от София, ул. Стефан Караджа 2, във
Варна, ул. Цар Симеон I № 31, ет. 3.
45857
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.XI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 17182/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Арси – Българя“ – АД.
45858
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. № 16105/98 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2005 г. на „Конег“ – АД.
45859
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. № 16105/98 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Конег“ – АД.
45860
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.VII.2007 г. по
ф.д. № 16105/98 вписва промени за „Конег“ – АД:
заличава като прокуристи Красимир Лулчев Христов и Ангел Радков Русанов.
45861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16461/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Строим за
теб“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Пенчо Славейков
32, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: строителство
и строително-монтажни дейности, придобиване и
отчуждаване на недвижими вещи и вещни права,
управление и посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, консултантска дейност,
търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешна
и външна търговия, хотелиерска, ресторантьорска
и туристическа дейност в страната и в чужбина,
производство, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Росица Ангелова Кирова, която го
управлява и представлява.
45862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16577/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ел Джи груп
07“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Стрелбище, ул. Тулча 47, ап. 11, с
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предмет на дейност: добив на природни богатства, транспорт и търговия с природни богатства,
администриране и координация на дейности по
управление на отпадци, консултантска и търговска дейност, свързани с дейностите по управление
на отпадъци, строителство, търговия с всякакви
стоки, реклама, транспорт, консултантска дейност
и други дейности, незабранени със закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Галина Александрова Чернаева
и Любчо Цветанов Пенев, които го управляват и
представляват само заедно.
45863
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. № 8743/2000 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ипей“ – АД.
45864
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. № 14068/2000 вписва промени за „Фиеста травел“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5 дружествени
дяла от Иван Савов Савов на Гергана Николова
Ригова; вписва като съдружник Гергана Николова
Ригова; дружеството продължава дейността си като
„Фиеста травел“ – ООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
местност Манастирски ливади – изток, бул. България 111, комплекс „Ембаси Сюитс“, партерен етаж;
вписва нов дружествен договор.
45865
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8052/2001 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Енергоспестяващи системи“ – АД.
45866
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 12.XII.2006 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 8052/2001 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Енергоспестяващи системи“ – АД.
45867
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. № 1879/2001 вписва промени за
„Лира – Атон“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „Нова текс Алайънс Инк“ на
„Голфина инвестмънт фънд ЛТД“; заличава като
съдружник „Нова текс Алайънс Инк“; вписва като
съдружник „Голфина инвестмънт фънд ЛТД“; вписва
нов дружествен договор.
45868
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. № 3814/2007 вписва промени за „Ел Ем
трейд“ – ООД: вписва промяна в предмета на
дейност: икономически, финансови и счетоводни
консултации и услуги, консултации в областта на
търговията със стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, производство и
търговия със стоки и всякаква друга дейност, разрешена със закон.
45869
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16195/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Модтекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Сердика“, ул. Цар Самуил 108, с
предмет на дейност: маркетинг, консултантска и
производствена дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт, бартерни, обменни и
други специфични операции, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, производство, изкупуване,
преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети
за бита, промишлени, битови, занаятчийски и сервизни услуги, товарна, пътническа, транспортна и
спедиторска дейност в страната и в чужбина, фото-,
аудио-, видеопродукти, услуги и сервизи, комплексна
вътрешно- и външнотуристическа дейност, спортноразвлекателна и хотелиерска дейност, изграждане,
експлоатация, поддръжка, даване под наем и под
аренда на търговски и други обекти в страната и
в чужбина, всякаква друга дейност, непротиворечаща на закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Милка Тодорова Лозанова, която го
управлява и представлява.
45870
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. № 5651/2007 вписва промени за „София
ХТВ“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Вида Антонова Стайкова на Петър
А настасов Стайков, 12,5 дружествени дяла от
Тихомир Теофилов Николов на Петър Анастасов
Стайков, 12,5 дружествени дяла от Христо Драганов
Драганов на Петър Анастасов Стайков; заличава
като съдружници Вида Антонова Стайкова, Христо
Драганов Драганов и Тихомир Теофилов Николов;
вписва като едноличен собственик на капитала Петър Анастасов Стайков; дружеството продължава
дейността си като „София ХТВ“ – ЕООД.
45871
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17020/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фармби“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Константин Величков 35, вх. А,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: търговия със
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, внос и износ на стоки, търговско представителство и посредничество, складова, комисионна и
лизингова дейност, реекспорт, бартерни и компенсационни сделки, проектиране, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, туристически,
сервизни и други битови услуги, туроператорство,
хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, рекламна дейност чрез всички съществуващи и бъдещи
рекламни средства, международен транспорт с
личен и нает транспорт, организиране на екскурзии
в страната и в чужбина, пълна вътрешна и международна транспортна дейност с леки, лекотоварни
и товарни автомобили и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Поля Димитрова Негри и Камелия Димитрова
Бибешкова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
45872
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16993/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отоворност „Евро
финанс 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, бул. Генерал
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Столетов 98, ет. 6, ап. 14, с предмет на дейност:
счетоводно обслужване на фирми и физически лица,
организиране на курсове за обучение, 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,
превозни, спедиционни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, инженеринг, финансово-счетоводна брокерска дейност,
митническо агентство и посредничество, издателска
предпечатна и печатна дейност и всякаква друга
търговска, стопанска и интелектуална дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Николаев Маринов, който
го управлява и представлява.
45873
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17087/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Боби
кар България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, бул. Никола
Петков 35, с предмет на дейност: търговия, внос,
износ на автомобили – втора употреба, авточасти и
автомобили, аксесоари, рекламни, информационни
и други услуги, лизингова дейност, консултантска
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Броис Йорданов Божилов, който го управлява
и представлява.
45874
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17128/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Витранс 5“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, кв. Левски, ул. Константин Фотинов
171, с предмет на дейност: таксиметрови услуги,
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Найденов Стоянов и Мартин Тодоров Ангелов, който го
управлява и представлява.
45875
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16385/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Диана – Савови“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, ул. Жак Дюкло 17, с предмет на дейност:
вътрешнотърговска дейност, услуги, производство,
представителство и посредничество, складова дейност, превози и спедиция, както и всякаква друга,
незабранена със закона дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Диана Митева Савова,
която го управлява и представлява.
45876
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17122/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ССС терапи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 67,
вх. Б, ет. 7, ап. 43, с предмет на дейност: масаж, кинезитерапия, физиотерапия и алтернативни методи
за психо-физическото възстановяване, управление
на СПА и уелнес центрове, консултантски услуги,
външно- и вътрешнотърговска дейност в страната
и в чужбина, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, както и всякаква друга дейност и
услуги, външно- и вътрешнотърговска дейност в
страната и в чужбина, търговия на едро и дребно
със стоки и услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, както и всякаква друга дейност
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Стефан Стефанов Козарев,
който го управлява и представлява.
45877
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. № 3163/99 вписва промени за
„ХБГ – 2000“ – ЕООД: премества адреса на управление в София, район „Триадица“, местността
Кръстова вада, бул. Черни връх 160; вписва промяна
в учредителния акт.
45878
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16626/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Квалитет комерц“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Лайош Кошут 17,
ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност: внос и износ
на стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност,
покупко-продажба на стоки, земеделски продукти
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Благойче Шиякоски, който го управлява и представлява.
45879
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16510/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Глобал Сокс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Лозенец 20, с предмет на дейност:
производство, външна и вътрешна търговия с
чорапи, интернет търговия, сделки с недвижими
имоти, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, складови сделки, маркетинг, рекламна дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, консултантски услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Ханс Йохен Мартенс и
Петер Бизенкамп, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
45880
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. № 12979/2007 вписва промени за „Миладжо“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Михаил Михайлов Младжов на „Рашев
и партньори“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Михаил Михайлов Младжов; вписва като едноличен собственик
на капитала „Рашев и партньори“ – ЕООД; вписва
като управител Десислава Кръстева Стойкова;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Триадица“, бул. Витоша 146, вх. Б,
ет. 6; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Десислава Кръстева Стойкова; вписва
нов устав на дружеството.
45881
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. № 14058/2007 вписва промени за „Олвекс“ – ЕООД: вписва като управители Михаил
Юревич Димитриев и Владимир Илич Богатирев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Юрий Николаевич Мокин, Михаил Юревич Димитриев и Владимир Илич Богатирев поотделно.
45882
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16876/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Рентакар БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 401, вх. 2, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: отдаване коли под
наем, застраховки, транспорт, внос на нови и втора
употреба автомобили и резервни части, консултантска дейност, вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителна, монтажна и ремонтна дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и/или чуждестранни физически и/или юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство,
производство и реализация на селскостопански и/
или промишлени стоки, вътрешен и/или международен туризъм, рекламна и импресарска дейност,
издателска и преводаческа дейност, лизингова и
инженерингова дейност, транспортна и спедиторска
дейност в страната и/или в чужбина, информационно обслужване, както и всякаква друга стопанска
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Цветанка Петрова Стоименова и
Владислав Николаев Стоименов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
45883
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16842/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гео Нет
уърк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Гео Милев 40, бл. 33,
вх. В, ет. 1, ап. 26, с предмет на дейност: консултации
в областта на информационните технологии, разработка на програмни продукти, геоложки и геофизични
проучвания, проектантска дейност, както и всякаква
друга стопанска дейност в страната и в чужбина,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Филип Димитров Стоев,
който го управлява и представлява.
45884
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17106/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Икар
стар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода, бл. 6,
вх. В, ап. 41, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, строителство и строително-ремонтна дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, изработване на
планове и карти, проектиране на пътища и ниско
строителство, геодезически измервания и кадастър,
битови услуги на населението, консултантски проектантски, експертни, маркетингови проучвания и
услуги, транспортна и сервизна дейност, търговия с
авточасти и товари, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Лидия Руменова Захариева, която го
управлява и представлява.
45885
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 7868/2007 вписва промени за „Еко бул
проект“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Петър Михайлов Янакиев на
Иван Ангелов Найденов; заличава като съдружник
Петър Михайлов Янакиев; вписва като съдружник
и управител Иван Ангелов Найденов; дружеството
ще се управлява и представлява от Атанас Великов
Десов и Иван Ангелов Найденов заедно; вписва нов
дружествен договор.
45886
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16871/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Картех керамични
технологии и приложения“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Оборище“,
бул. Дондуков 78, с предмет на дейност: разработка на технологии и развойна дейност на всякакви
керамични изделия за техническа употреба, вкл. и
за защита на ядрени реактори и съоръжения, контейнери за превоз и съхранение на гориво и ядрени
централи, на всякакви продукти от неметални минерали, в т. ч. и свързаната с тях инженерингова,
консултантска, маркетингова, монтажна и сервизна
дейност, вътрешно- и външнотърговска, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, технологии
за промишлеността и други отрасли, проучвания
и консултации, контрол и техническо съдействие
във всички области, покупко-продажба на всякакви
материали, стоки и услуги, оборудване и продукти,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Захари
Тодоров Захариев и Пламен Димитров Динев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
45887
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17057/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Мийомар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, ул. Перник,
бл. 176, вх. Б, ет. 15, ап. 139, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия с всякакви стоки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и/или отдаване под наем,
производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки,
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транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, лизинг, складови сделки, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, хотелиерство, ресторантьорство, рекламни
и информационни услуги, както и всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Мария Георгиева
Тачева, която го управлява и представлява.
45888
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16769/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уайт
фър ризорт мениджмънт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
Бизнеспарк София, сграда 7Б, ет. 2, с предмет на
дейност: управление, поддръжка и отдаване под наем
на недвижими имоти, консултантска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон, при
условие че ако се изисква регистрация, разрешение
или лиценз за извършване на някоя дейност, тази
дейност се осъществява след получаване на такава
регистрация, разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Колиърс саутийст
Юръп“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Атанас Стоянов Гаров и Николаос
Константинос Йованидис заедно.
45889
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16911/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Маринеро – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, с. Волуяк, ул. Зорница 93, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество на наши и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни, консигнационни, складови сделки, инженерингова,
мениджърска, маркетингова дейност, вътрешен и
външен транспорт, рекламни, информационни и
други услуги и дейности, за които няма изрична
забрана със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Марин Ангелов Димитров, който го
управлява и представлява.
45890
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16674/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тера
консулт 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Христо
Белчев 21, вх. 2, с предмет на дейност: производство и търовия със стоки и услуги, тъговия
с горива, транспортна, спедиторска, строителна,
лизингова, т у ристическа, сервизна, ремонтна,
програмно-техническа, ресторантьорска, хотелиерска, посредническа дейност, внос, износ, ноу-хау,
представителство (без процесуално) на физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както
и всякаква стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Цветелина Ангелова Илиева, която го управлява
и представлява.
45891
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Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.V.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11035/99 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Ей Ти енд
Ти Глоубъл Нетуърк сървисиз България“ – ЕООД.
45892
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.VI.2007 г.
по ф.д. № 11035/99 вписва промени за „Ей Ти енд
Ти Глоубъл Нетуърк сървисиз България“ – ЕООД:
заличава като управител Кармен Хелена Мария
Портокареро.
45893
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф.д. № 11035/99 вписва промени за „Ей Ти енд
Ти Глоубъл Нетуърк сървисиз България“ – ЕООД:
впива промяна в името на управителя Герлинде
Бихерл на Герлинде Ниман.
45894
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17217/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Феникс
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Христо Ковачев 14, с
предмет на дейност: организиране и управление на
образователни програми, организиране и провеждане
на езикови и образователни курсове, организиране
на частна трудова борса в България и в чужбина,
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Мариана Борисова Петкова,
която го управлява и представлява.
45895
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15743/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Десико“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Изток, ул. Вълко Радински 12, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем, комисионни, рекламни, брокерски сделки с недвижими имоти, сделки по управление и поддръжка на недвижими имоти, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски сделки, търговско
представителство и посредничество, бартерни и
външнотърговски сделки, сделки с интелектуална
собственост, маркетингови, инженерингови и лизингови сделки, други сделки и търговска дейност,
незабранена от законодателството, с цел постигане
на печалба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 120 000 лв., с едноличен собственик на
капитала Десислава Николова Николова, която го
управлява и представлява.
45896
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17471/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дру жество с ограничена отговорност
„Мигрос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 4,
бл. 406, вх. В, ет. 5, ап. 54, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, внос, износ на стоки,
рек ламна, маркетингова, комисионна, консигнационна и оказионна дейност, посредничество,
ноу-хау, услуги, търговия и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Христина Петрова Андонова, която го
управлява и представлява.
45897
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 17100/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Русский дом“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 309, вх. А, ет. 7,
ап. 20, с предмет на дейност: консултации в област
та на приватизацията, концесиите, обществените
поръчки и фондовете по линия на Европейския
съюз, комплексна оценка на бизнеса, финансови и
инвестиционни анализи за местни и чуждестранни фирми, финансови консултации и физически
и юридически лица, търговско посредничество и
представителство, търговия с недвижими имоти,
агентска дейност, туроператорска дейност (след
получаване на съответния лиценз), търговия със
стоки и услуги, образователни и преводачески
услуги (след получаване на съответния лиценз),
отдаване и преотдаване под наем на недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност
1 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав:
Бойко Бойков Първанов – председател, Георги
Иванов Гроздев – изпълнителен директор, Весела
Бойкова Гроздева – заместник-председател, и се
представлява от изпълнителния директор Георги
Иванов Гроздев.
45898
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17149/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Селото Проджект“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Краище, бл. 37, вх. А,
ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: покупко-продажба
на земя и сгради, управление на инвестиционни
проекти, ремонтни и поддържащи дейности, търговско представителство и посредничество, всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ангел Георгиев Павлов и Валентин
Гълъбов Димитров и се управлява и представлява
от Ангел Георгиев Павлов.
45899
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16916/2007 вписа в търговския регистър едноли чно д ру жес т во с ог ра н и чена о т оворнос т
„Кузи – 63“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 2,
бл. 212, вх. В, ет. 7, ап. 63, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
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превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Евгени Савков Кузманов,
който го управлява и представлява.
45900
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16910/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Урбана БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Три уши 6Б, магазин 28, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти и принадлежащите към
тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди, предоставяне
на всякакви услуги, свързани с поддръжката и
техническото обслужване на недвижими имоти,
консултантски и всякакви други услуги, свързани
с управлението на недвижима собственост, както
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Рафаел К лауси
Естейес и „Бурхаурба“ – ООД, Испания (рег. под
№ В 97644041 в търговския регистър на Валенсия), и се управлява и представлява от Рафаел
Клауси Естейес.
45901
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16485/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Редууд системс лимитид“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Цар Петър 9 – 11, ет. 7,
ап. 26, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки и услуги, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, консултантски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и импресарски услуги, ресторантьорство, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, както и всякаква друга, незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Кристофър
Робърт Уаткис и Гейл Филипс и се управлява и
представлява от Кристофър Робърт Уаткис.
45902
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. № 6754/2007 вписва промени за „Росо кардинале“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Витоша“, бул. Братя
Бъкстон 86, ап. 11; вписва нов дружествен договор.
45903
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16773/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Цент
ойл“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Ханово 18, с предмет
на дейност: производство и търговия със стоки и
услуги, търговия с горива, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, покупко-продажба,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, кон-
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султантска дейност, строително-монтажна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, представителство
(без процесуално) на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милен Маринов Кутински,
който го управлява и представлява.
45904
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16055/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Планконцепт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет на
дейност: консултантски услуги, комисионна дейност,
управление 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
(без процесуално), агентство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Емилия Стефанова Гайтанджиева, „Ви Ел Инкорпорейтед“ – ООД, и Димитър Кисьов и се управлява
и представлява от Димитър Кисьов.
45905
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 15783/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Футбол шанс“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. П. Парчевич 47, с предмет на дейност:
изграждане, поддръжка и експлоатация на системи
за управление, упражняване на права по франчайз
договори, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 100 поименни акции с номинална стойност 500 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Владимир
Димитров Добрев – председател, Константин Евгениев Рочев – изпълнителен директор, и Юлий Владимиров Павлов, и се управлява и представлява от
изпълнителния директор Константин Евгениев Рочев.
45906
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 11871/2006
вписва прекратяването на „Амит Зив“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Стоян Михайловски 22, ап. 21, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Ювал Зив, със
срок за ликвидацията 6 месеца.
45907
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16848/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Календерски и синове“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Панчарево“, с. Лозен,
ул. Съединение 100, с предмет на дейност: проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на сгради
и съоръжения, монтажни и изкопни работи, ВиК,
производство на строителни материали, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в
чужбина, производство и търговия с потребителски
и промишлени стоки и всякакви изделия за бита,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, рекламна, маркетингова, лизингова и
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инженерингова дейност, всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Милчов Календерски,
който го управлява и представлява.
45908
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16326/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Рам – проект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Свиленица 2, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: проектантски, консултантски, рекламни
услуги, проектиране, маркетинг, дизайн, мениджмънт и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Радост Андреева Минкова
и Минко Димитров Мников, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45909
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16740/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Бул проперти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, бул. Рожен, бл. 31, с предмет на дейност: производствена дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия,
внос, износ и реекспорт на стоки, строителна и
транспортна дейност, пътнически и товарни услуги в
страната и в чужбина, административни, счетоводни
и други услуги, сделки с недвижими имоти, рекламна дейност и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 500 000 лв., със съдружници „Йовал – Ко
2001“ – ООД (рег. по ф.д. № 6080/2001 по описа
на СГС), „Мегре и Ко. Гезелшафт М.б.х.“ – ООД,
Австрия, и „София – Плаза“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 9647/2006 по описа на СГС), и се управлява и
представлява от Ерика Николаева Ачева-Цонева.
45910
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. № 3997/2007 вписва промени за „Амарант
рент а кар“ – ООД: вписва прехвърляне на 16
дружествени дяла от Силвия Йорданова Савова
на Янаки Христов Янакиев и 17 дружествени дяла
на Любомир Георгиев Модев; заличава като съдружник Силвия Йорданова Савова; вписва нов
дружествен договор.
45911
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16693/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Билдинг инженеринг – ДР“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ул. Тодорини
кукли 47, с предмет на дейност: проектиране, строителство, маркетинг и инженеринг, ремонтни услуги,
управление и експлоатация на недвижими имоти
ремонтни, строителни дейности и извършване на
ново строителство, търговско представителство и
посредничество, производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на
бита, експорт, импорт, реекспорт, както и всякакви
други търговски дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ирена Петрова
Петрова и Данчо Асенов Данаилов и се управлява
и представлява от Ирена Петрова Петрова.
45950
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15925/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Димка
Кънчева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски
130, ет. 1, ап. 4, с предмет на дейност: счетоводни
услуги, консултантски услуги и маркетинг в областта
на продажбите на недвижими имоти, 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, както и всякакви други
дейности, разрешени от законодателството при
съобразяване и спазване на всякакви лицензионни,
регистрационни или други изисквания. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димка Иванова Кънчева,
която го управлява и представлява.
45912
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. № 3129/2007 вписва промени за „Еърпорт
хотел София“ – ООД: вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от „Тръст Дивелопмънт“ – ООД,
на „Тръст Инвестмънт“ – ООД; заличава като
съдружник „Тръст Дивелопмънт“ – ООД; вписва
като съдружник „Тръст Инвестмънт“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
45913
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16443/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тиъри 4“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, кв. Манастирски ливади, ул. Боянски
водопад 104, бл. 7, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: консултантска дейност и просредничество,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и агентство на български
и чуждестранни юридически и физически лица,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, уебдизайн, фотография, дизайн на рекламни
материали, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена
Димитрова Хекимова и Едуардо Игнасио Маркез
Трахтенберг, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
45914
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17081/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Е М зъботехническа лаборатория“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ул. Сава
Михайлов, бл. 146, вх. 3, ет. 4, ап. 173, с предмет
на дейност: извънболнична медико-техническа зъботехническа дейност, естетично зъбопротезиране,
предписани от стоматолог специфични технически
дейности, изработка на мостове, протези, коронки,
инлеи в медико-техническа лаборатория, рекламна
дейност, вътрешна и външна търговия, лизингова
дейност, туристическа дейност, търговско представителство и посредничество, проучване, разработка
и реализация на проекти в областта на строителството и архитектурата, консултантска, издателска,
транспортна и спедиторска дейност, както и вся-
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каква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Магдалена Георгиева Горанова и
Емил Минков Оряховски, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
45915
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17039/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сценио“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Студентски“, бул. Симеоновско шосе 1, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
дизайн, консултации, изграждане, отдаване под
наем и продажба на всякакви конструкции, декори, изложбени щандове, инсталации, сценография,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Невена
Иванова Тодорова и Калоян Тодоров Тодоров, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
45916
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17276/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Графа
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ул. Селището 10, с предмет на дейност: транспортна дейност в страната
и в чужбина със собствени или наети превозни
средства, строителство, реекспорт, търговия, както и всякаква друга търговска дейност, за която
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Зоя Георгиева Иванова,
която го управлява и представлява.
45917
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. № 5103/2007 вписва промени за „Голфина
БГ“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Игор Ламбров Количев на Алексей Миронов
и 25 дружествени дяла от Игор Ламбров Количев на Борис Ножкин; заличава като съдружник
Игор Ламбров Количев; вписва като съдружници
Алексей Миронов и Борис Ножкин; вписва нов
дружествен договор.
45918
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16639/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Атам“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Пенчо
Славейков, бл. 26, ет. 2, ап. 22, с предмет на
дейност: външна и вътрешна търговска дейност,
производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция, със строителни материали
и строителна дейност, експлоатация на магазини
за хранителни стоки и заведения за обществено
хранене и бързи закуски, представителство (без
процесуално), посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, вътрешна и международна
туристическа, транспортна дейност и всякакви други
дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Атилла Алтун,
който го управлява и представлява.
45919
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16819/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Тени – стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж. к. Люлин,
бл. 332, вх. Б, ет. 5, ап. 37, с предмет на дейност:
шивашки услуги, дизайн и производство на облекла, рисуване върху текстил и стъкло, керамика,
търговия с шевни машини и техника, търговия,
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Теменужка Александрова Димитрова,
която го управлява и представлява.
45920
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. № 4113/2007 вписва промени за „Джи Ен
универсал“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Георги Симеонов Анев на Николай
Ангелов Панайотов; заличава като съдружник и
управител Георги Симеонов Анев; вписва като едноличен собственик на капитала Николай Ангелов
Панайотов; дружеството продължава дейността
си като „Джи Ен универсал“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Сердика“, ул. Клокотница 20; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Николай
Ангелов Панайотов.
45921
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16844/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Екрос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж. к. Дианабад,
бл. 12, вх. Г, ет. 8, ап. 91, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни фирми в страната и в
чужбина, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност, вътрешен и международен туризъм,
транспортни услуги – превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, рекламни, информационни и програмни услуги, както и други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ненко Фиданов Бисеров,
който го управлява и представлява.
45922
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16885/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Трейд макс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, бул. Евлоги Георгиев 110, ет. 3, с
предмет на дейност: производство и търговия със
стоки и услуги, незабранени със закон, вътрешнои външнотърговска дейност, консултантски услуги, рекламна дейност, международен и вътрешен
транспорт, покупка, строеж и сделки с недвижими
имоти, сервизна дейност, ресторантьорство, кафетерия и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Методи Евгениев Петров
и Емил Евгениев Петров, който го управлява и
представлява.
45923
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16512/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мега Димас Естейт“ – ООД, 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,
производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, транспортни услуги, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство,
хотелиерство, рекламна дейност, и всякаква други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Панайотис Плутарху и Мария Мита и се
управлява и представлява от Панайотис Плутарху.
45924
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф. д. № 16530/2007 вписа в търговския регистър
еднолично акционерно дружество „Сонел“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Узунджовска 16, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, посредническа и
консултантска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 2 000 000 лв., разпределен в 2 000 000 обикновени поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв. всяка
една, с едноличен собственик на капитала Игор
Викторович Хуторенко, с едностепенна система
на управление в състав от 3 членове – съвет на
директорите с мандат 3 г. в състав: Игор Викторович Хуторенко – изпълнителен директор, Лариса
Георгиевна Хуторенко и „Рек тайм“ – ЕООД (рег.
по ф. д. № 4633/2007 по описа на Варненския ОС),
представлявано от Игор Викторович Хуторенко, и
се представлява от изпълнителния директор Игор
Викторович Хуторенко.
45925
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16868/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Служба
по трудова медицина – Здраве – Мария Георгиева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Кирил Божиков 18,
ап. 14, с предмет на дейност: оказване помощ на
работодателите за създаване на организация за
безопасност и здраве при работа; оценка на професионални рискове и анализ на здравното състояние
на работещите; предлагане на мерки за отстраняване
и намаляване на установения риск; наблюдение
на здравното състояние на работещите; обучение
на работещи и длъжностни лица по правилата за
опазване на здравето и безопасността при работа,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мария Георгиева Георгиева, която го управлява и
представлява.
45926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16829/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Каси
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72“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж. к. Надежда 2, бл. 272,
вх. Б, ет. 2, ап. 40, с предмет на дейност: комплексно
строителство, реконструкция и ремонти на сгради,
довършителни строителни дейности, строителномонтажна дейност; транспортни и таксиметрови
услуги; дизайн, производство и търговия с дрехи,
стоки и продукция от шивашката и текстилната
индустрия; търговия на едро и дребно, внос и износ
на стоки и продукция, както и представителство,
посредничество и търговия с всякакви стоки, за
които няма изрична забрана със закон, транспортни
услуги, комисионна, консигнационна, лизингова и
складова дейност и всякакви други дейности и услуги, които по обем и предмет изискват да се водят
по търговски начин и не са изрично забранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Косьо
Асенов Михайлов, който го управлява и представлява.
45927
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. № 829/2005 вписва промени за „Екзек
илюжънс“ – ООД: вписва прехвърл яне на 102
дружествени дяла от Николай Петров Петров на
Илко Стефанов Соколов – 25 дружествени дяла,
на Димитър Цветанов Димитров – 25 дружествени
дяла, на Петър Стефанов Стоянов – 26 дружествени
дяла, и на Александър Цветанов Димитров – 26
дружествени дяла; заличава като съдружник и
управител Николай Петров Петров; вписва като
управител Димитър Цветанов Димитров; вписва
промени в дружествения договор; дружеството ще
се управлява и представлява от Илко Стефанов
Соколов и Димитър Цветанов Димитров заедно
и поотделно.
45928
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16467/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кепитъл
Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 44Б,
партер, с предмет на дейност: предоставяне на консултантски услуги по инвестиционни, финансови и
управленски въпроси, управление, маркетинг и други
консултантски услуги, разработване, реализация и
управление на проекти, икономически и управленски
изследвания и разработки, посредническа дейност,
проектиране, вътрешно- и външнотърговска дейност,
комисионна, спедиционна, складова и лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа,
ресторантьорска, рекламна и импресарска дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство на стоки с цел продажба, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала Урош Горишек, който го управлява и представлява.
45929
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16392/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, ж. к. Обеля 2, бл. 222, вх. Б, ет. 2, ап. 28,
с предмет на дейност: правни, икономически и
счетоводни услуги, вътрешно- и външнотърговска
дейност, представителство и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
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консултантска, посредническа, рекламно-информационна, комисионна дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, проектиране, строителство,
ремонтна дейност, производство и търговия с промишлени, хранителни, селскостопански, битови
стоки, мениджмънт, ноу-хау, пътнически и товарни
транспортни услуги в страната и в чужбина, вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство,
хотелиерство, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Румен Пенчев Димитров,
който го управлява и представлява.
45930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16519/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ А ВВАС“ – ЕООД, със седа лище и а д рес на
управление София, район „Искър“, ж. к. Дружба,
бл. 87, вх. 1, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност:
транспортна дейност и таксиметрови услуги, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, фризьорство и козметика, земеделие и селско стопанство,
търговия, внос-износ, реекспорт, комисионна и
консигнационна търговия, посредничество, агентство и търговско представителство на местни и
чу ж дестранни физическ и и юридическ и лица,
предприемачество, спедиционна, складова и лизингова дейност, както и всякаква търговска дейност,
незабранена със закон, като дейностите, за които е
необходимо разрешение, ще бъдат осъществявани
след получаването му. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Анатоли Василев Антонов, който го
управлява и представлява.
45931
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16824/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Еней 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, кв. Левски
В, бл. 25, вх. А, ет. 4, ап. 9, с предмет на дейност:
търговия със стоки на едро и дребно, внос и износ, строително-ремонтни дейности, вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, консултантски, импресарски услуги, сделки с недвижими
имоти, търговия със златна и сребърна бижутерия в
първоначален, преработен или обработен вид, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владислав Стоянов Маринов, който
го управлява и представлява.
45932
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16878/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Асансьорен
завод“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, ул. Поручик Неделчо Бончев
3, с предмет на дейност: проектиране, производство,
монтаж, сервиз и ремонт на асансьори и подемници; рекламна дейност; търговска дейност, както
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и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Диана Георгиева Михалкова
и Коста Афков и се управлява и представлява от
Диана Георгиева Михалкова.
45933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф. д. № 17066/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „777 – Екс
Ар“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, кв. Военна рампа, бул.
Пробуда 12 – 14, с предмет на дейност: посредничество и консултантски услуги; вътрешна и външна търговия, туризъм и хотелиерство; търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица;
транспортна и спедиторска дейност; внос и износ,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, а за дейностите, които се упражняват при
разрешителен режим – след получаване на съответен лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Илиян Емилов
Табаков, Кресенция Минор Мондарес и Елмира
Молиг Камагонг и се управлява и представлява
от Илиян Емилов Табаков.
45934
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 8875/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хил
Топ БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Златен рог
22, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос,
износ и търговия с мебели, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделк и, т у ристическа и хотелиерска
дейност, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, търговия, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Харис Ламбурис, който го
управлява и представлява.
45935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 15680/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Супермотор
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза
126, с предмет на дейност: внос, търговия и дистрибуция с авточасти, автоаксесоари, гуми, масла,
инструменти, горива, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Ердоглу
Орхан, Иван Гочев Иванов и Елибуюк Неджми и
се управлява и представлява от Ердогду Орхан.
45936
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16608/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Аполон пропърти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Еделвайс 1А, вх. А,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
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е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Костас Христодулидес и Ивайло Тодоров
Тошев, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
45937
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16514/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Надежда Степанова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“,
кв. Малинова долина, ул. 182 № 18, с предмет на
дейност: козметика, маникюр, масаж и кинезитерапия, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
туристическа и хотелиерска дейност, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Надежда Георгиева Степанова, която
го управлява и представлява.
45938
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16706/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Блекуел
Рикриейшън енд ентъртейнмънт“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I № 32, ет. 6, ап. 7, с предмет
на дейност: производство на игрални, рекламни
филми, телевизионни и музикални продукции,
консултантски услуги, мениджмънт и логистика,
внос-износ, търговия с нехранителни и хранителни
продукти във и извън страната, посредническа,
комисионна, транспортна и спедиторска дейност,
хотелиерска, ресторантьорска и туристическа дейност, строителна дейност и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иво Горанов Симеонов,
който го управлява и представлява.
45939
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16666/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Изи локал сървисис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж. к. Стрелбище, ул. Хайдушка гора, бл. 26, вх. 1, ет. 6, ап. 20, с предмет на
дейност: осъществяване на офлайн и онлайн услуги,
както и обслужването на клиентите във връзка с
посочените услуги, покупко-продажба на стоки и
недвижими имоти, посредническа дейност, внос и
износ и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Васил Войнов Стумбов,
Мария-Ефремия Бамбука, Константинос Пагидас,
Панагиотис Циалукис, Теодосиос Георгиос Кариотис, Гоце Бонев и Георгиос Фтикас и се управлява
и представлява от Мария-Ефремия Бамбука.
45940
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16761/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „София сити
интернешънъл“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж. к. Надежда 2, бл. 235, вх. А, ет. 6, ап. 31, с предмет на
дейност: покупко-продажба, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, строителство в страната и
в чужбина, внос, износ, търговия, рекламна, кон
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султантска д е й ност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и
в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, рент-а-кар, производство, изкупуване, преработка и търговия с всякакви незабранени със закон стоки, туристическа и
транспортно-спедиторска дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Георгиев Захариев,
който го управлява и представлява.
45941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 16869/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кундоридис Панайотис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиенци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически или юридически
лица, както и всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Спирос
Кундуридис, Андреас Кундуридис, Христакис Кундуридис и Кириакос Кундуридис, който го управлява
и представлява.
45942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.
д. № 17108/2007 вписа в т ърговск и я регист ър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кал ивиотис европалети“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Слатина“,
ул. Искърско шосе 11А, с предмет на дейност:
търговия с европалети, производство, придобиване,
продажба и всякакви други сделки с движимо и
недвижимо имущество, наемане и пренаемане,
посредничество, внос, износ, както и всякакви
други сделки и дейности, незабранени със закон
(за дейностите, за които се изискват разрешения,
ще бъдат извършвани след придобиването на съответното разрешение). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Анастасиос Мелетиос Каливиотис,
който го управлява и представлява.
45943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17089/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ди
енд ди Кредит“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, кв. Борово, бл. 9, вх. Г, ет. 4, ап. 66, с предмет на дейност:
консултантска и посредническа дейност, покупка
на промишлени стоки, стоки за бита и други вещи
с цел препродажба в първоначален или обработен
вид, внос и износ на стоки, посредничество и агентство в полза на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, както и всякакви дейности,
незабранени със закон, а за дейностите, за които се
изисква разрешение (лиценз) – след издаването му
от съответните органи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Десислава Атанасова Граматикова,
която го управлява и представлява.
45944
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17183/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сердика Прохем“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Стрелбище, бл. 3, вх. В,
ап. 119, с предмет на дейност: внос, износ и вътрешна
търговия със стоки, услуги и технологии, инвестиции, строителство и търговия с недвижими имоти,
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 Васил Данаилов Костов, който го управлява и представлява.
45945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16913/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отоворност „Денистар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Житница 22А,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: транспортни и
таксиметрови превози на пътници и други, незабранени със закон стоки, проектиране, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и консултантска
дейност, маркетингови проучвания, транспортна и
спедиторска дейност, както и всякакви допустими
със закон дейности, за които не съществуват нормативни ограничения или допълнителни разрешения
от държавни органи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Кирил Драгомиров Марков, който го
управлява и представлява.
45946
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16468/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лексвет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Чукар 27, с
предмет на дейност: лечение и профилактика на
животни (компаньони, екзотични и декоративни),
фризьорски услуги за животни (компаньони), хотелски услуги за животни (компаньони, екзотични
и декоративни), търговия с животни, животински
прод у к ти, ветеринарномедицинск и препарати,
лечебни храни, хранителни добавки, храни и аксесоари, превоз на живи животни, организиране на
изложби, конкурси и други подобни с живи животни,
лабораторна дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Миряна Андреева Караславова, която
го управлява и представлява.
45947
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. № 11143/2007 вписва промени за „Алматур
хотел Тамплиер“ – ЕООД: вписва увеличение на
капитала от 2 700 000 лв. на 3 860 000 лв.; вписва
нов учредителен акт.
45948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16862/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Анимар
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Банкя“, ул. Княз Борис 18, с предмет
на дейност: търговия с хранителни стоки, търговия
със стоки в първоначален, преработен или обработен
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вид, вътрешна и външна търговия, покупко-продажба на недвижими имоти, транспортна дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество, складови и комисионни услуги,
лизингова дейност, туристически услуги, хотелиерство, ресторантьорство, маркетинг, рекламна
дейност и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Марийка Ангелова Доцева, която го
управлява и представлява.
45949
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16397/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сандар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 10, вх. А,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: проектиране и
изграждане на поливни системи, консултантска,
търговска и посредническа дейност, представителство на български и чуждестранни юридически
лица, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Александър Стефанов Сарелски, който го
управлява и представлява.
45951
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.XI.2007 г.
по ф.д. № 12843/2007 вписва промени за „Преста
Терм“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Стоян Мойнов Стоянов на Динко
Илиев Геров; заличава като съдружник и управител
Стоян Мойнов Стоянов; дружеството продължава
дейността си като „Преста Трем“ – ЕООД, с едноличен собственик Динко Илиев Геров; вписва нов
учредителен акт.
45952
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 9233/2007 вписва промени
за „Слав ауто“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Илинден“,
ж.к. Илинден, бл. 126, вх. Б, ет. 5, ап. 37, в Радомир, кв. Върба, ул. Райко Даскалов 104; вписва нов
устройствен акт на дружеството.
45953
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17178/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Атина
комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Орландовци,
ул. Съзнание 3, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, посредничество,
транспортна и спедиторска дейност, отдаване под
наем на автомобили – леки и тежкотоварни, рента-кар, рекламна и консултантска дейност, както и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Виржиния Юлианова Данчева и се управлява и
представлява от управителя Доца Георгиева Дилова.
45954
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17203/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Арда енерджи
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Гео Милев, бл. 31, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: търговия с електрое-

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

нергия, изграждане и експлоатация на ТЕЦ, ВЕЦ,
на газови електроцентрали, вятърни електропаркове
и други енергийни мощности, като дружеството
ще осъществява такава дейност след получаване
на лицензии или съответни разрешителни, както
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Донка Иванова Рукова и Пламен
Тодоров Стефанов и се управлява и представлява
от Танжу Ахмед Каракаш.
45955
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17030/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Джи Ем Ер“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Професор Никола Михайлов 2, ет. 2,
ап. 11, с предмет на дейност: внос, износ и търговия със стоки, транспортни услуги, консултантски
и информационни услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Марин Иванов Доков, Петър Цонев Дочев, Джан
Дзиан и Румяна Христова Зандова и се управлява
и представлява от Марин Иванов Доков и Румяна
Христова Зандова заедно.
45956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 6885/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Престиджо“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, кв. Манастирски ливади, ул. Иван Сусанин
64, ет. 2, ап. 7, с предмет на дейност: производство
и търговия на едро и дребно със стоки, маркетинг,
консултантска и производствена дейност, вътрешнои външнотърговска дейност, реекспорт, бартерни,
обменни и други специфични операции, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни 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, промишлени, битови, занаятчийски
и сервизни услуги, товарна, пътническа, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина, фото-,
аудио-, видеопродукти, услуги и сервизи, комплексна
вътрешна и международна туристическа дейност,
спортно-развлекателна и хотелиерска дейност,
изграждане, експлоатация, поддръжка, даване под
наем и под аренда на търговски и други обекти в
страната и в чужбина, всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Джанлука Русо
и Алберто Липпи и се управлява и представлява от
Джоана Шруткова Ноако.
45957
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12305/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Родопи билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Младен Павлов 1, ет. 5, с предмет
на дейност: инженерингова дейност, строителна и
строително-монтажна дейност, сделки с недвижими
имоти, посредническа и консултантска дейност,
мениджмънт, търговска и производствена дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Елена Тонева ИвановаВиткова и Светла Тонева Бояджиева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
45958
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16793/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Груп
медикал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба, бл. 228,
ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: внос и търговия
с медицински материали, инструменти и пособия
за еднократна употреба, санитарни продукти за
еднократна употреба, хигиенни пособия, дезинфектанти, медицинска козметика, внос и търговия
с медицинска апаратура, оборудване, консумативни
материали, търговия със стоки и услуги от всякакъв
вид, 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
Лидия Мирославова Неделчева, която го управлява
и представлява.
45959
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16218/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дамбис
инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. Оборище 1, вх. Б, ап. 3,
ет. 2, с предмет на дейност: придобиване, продажба,
отдаване под наем, строителство и реконструиране
на недвижими имоти, както и свързаните с това
строително-архитектурни дейности, посреднически
и комисионерски услуги, търговско представителство, вътрешен и международен туризъм, всякаква
друга, незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Янис Дамбис, който
го управлява и представлява.
45960
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16405/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Рокфейс дизайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Неразделни 5 – 7, ет. 1,
ап. 4, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
транспортна дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни сделки,
както и друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Теодора Боянова Михова, Деница
Михайлова Петкова и Михаил Александров Петков
и се управлява и представлява от Деница Михайлова Петкова.
45961
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16426/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Нип“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, кв. Гео Милев,
ул. Коста Лулчев 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: предоставяне на услуги в сферата на
обсл у ж ването, консултации и посредничество
при извършване на всякакви сделки, в т. ч. и търговия с недвижими имоти, транспортни услуги,
откриване на филиали и клонове на дружеството
в страната и в чужбина, научноизследователска
дейност и иновации, посредничество и представителство на чуждестранни и местни юридически
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и физически лица, външноикономическа дейност,
вкл. образуване и участие в задгранични и други
инвестиции в страната и в чужбина, разработка на
инвестиционни проекти, маркетинг, инженеринг,
реклама и мениджмънтска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, посредническа, комисионна и информационна дейност, финансиране и
управление на проекти, консултации и анализи на
дружества относно финансиране на дейността им,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт, при условие че ако
се изисква регистрация, разрешение или лиценз
за извършване на някоя дейност, тази дейност се
осъществява след получаване на такава регистрация, разрешение или лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Давиде де Симоне, който
го управлява и представлява.
45962
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16520/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Атлантис
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади,
бл. 11, вх. Б, ателие № 27А, с предмет на дейност:
търговия, производство, внос и износ на стоки,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, строителна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георгиос Стергиу, който
го управлява и представлява.
45963
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17114/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ар.Ен.Пи.консулт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 320, вх. Г,
ет. 5, ап. 79, с предмет на дейност: счетоводни услуги,
сторителство, покупка и продажба на строителни
материали, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ на стоки, таксиметрови
услуги, внос, износ и продажба на автомобили и
авточасти и всякакви други дейности, сделки и
услуги, за които няма изрична законова забрана.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Ивайло Кирилов Стефанов и
Румен Григоров Алексов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
45964
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16434/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Севастократор“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Родопи 21,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: ресторантьорство,
хотелиерство, откриване на заведения за обществено
хранене, продажба на хранителни и нехранителни
стоки, транспортна и спедиционна дейност, външна
и вътрешна търговия, транспортна и логистична
дейност, строителни и ремонтни дейности, както
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и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала Красимир
Мирчев Галов, който го управлява и представлява.
45965
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17104/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тайгер
18“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 23,
ап. 6, с предмет на дейност: покупко-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 Мордехай
Бенбенисти, който го управлява и представлява.
45966
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16548/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Стилстрой 69“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 155, вх. В, ет. 3, ап. 71,
с предмет на дейност: проектиране, изграждане,
обзавеждане, преустройство, ремонт, управление,
отдаване под наем и покупко-продажба на недвижими имоти, посредничество при сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия на едро
и дребно с всякакви стоки, незабранени със закон,
вкл. хранителни, тютюневи изделия и алкохолни
продукти, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни търговци, транспортна
дейност в страната и в чужбина, хотелиерство
и ресторантьорство, вътрешен и международен
туризъм, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Костадинов
Костадинов и Венцислав Димитров Иванов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
45967
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16322/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „МА маркетинг комуникации“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, пл. Света Неделя 16, ет. 4,
с предмет на дейност: рекламна, маркетингова, консултантска, търговска, производствена, строителна,
проектантска, предприемаческа, посредническа,
агентска, транспортна, туристическа, хотелиерска
и ресторантьорска дейност, както и на всякаква
друга стопанска дейност в страната и в чужбина,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Албена Тодорова Колева, Цветелина Красимирова
Недева-Гоцева, Елка Яромирова Кхунова и Мария
Владимирова Грашнова и се управлява и представлява от Албена Тодорова Колева.
45968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16480/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „Зико
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, ж.к. Борово,
бул. България, бл. 13, вх. Е, ап. 5, с предмет на
дейност: строителство и търговия със строителни
материали, вътрешно- и външнотърговска дейност, посредническа и консултантска дейност,
комисионна и консигнационна търговия, трансфер
на технологии и ноу-хау, маркетинг, разкриване и
поддържане на собствени и наети търговски обекти
и заведения за обществено хранене, хотелиерство
и ресторантьорство, производство и търговия с
продукти на хранително-вкусовата промишленост,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Свилен Георгиев Лазаров, който го управлява и
представлява.
45969
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 15062/2007 открива служебно нова партида на
„Писмена“ – ООД, в регистъра за търговски дружества, като премества седалището и адреса на
управление от Варна, ул. Братя Миладинови 68, в
София, район „Оборище“, бул. Княз Александър
Дондуков 82.
45970
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16741/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Джули – Роуз“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, кв. Орландовци, ул. Гъдуларче 10, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия
с текстил и всякакви други стоки на едро и дребно, покупка, производство, преработка на стоки
с цел продажба, търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг, транспортна, спедиторска,
консултантска и комисионерска дейност, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Юлия Йорданова Тодорова и
Розалина Любчова Иванова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45971
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16719/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Иман – 2002“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 171А, вх. Б, ет. 2,
ап. 17, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, строителство на недвижими имоти с цел
продажба, строително-монтажна дейност, инвестиции в областта на строителството и търговия с
недвижими имоти, изпълнение на специализирани
проекти в областта на строителството и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гюлер Али Яхя и Шенол Кязим Исмаил и
се управлява и представлява от Гюлер Али Яхя.
45972
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 3865/2007 вписва промени за „Богатти
пропърти“ – ООД: вписва прехвърляне на 40 дружествени дяла от Самуел Донерщайн на Йорам
Йосифов; заличава като съдружник и управител
Самуел Донерщайн; дружеството ще се управлява
и представлява от Йорам Йосифов; вписва промени
в дружествения договор.
45973
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16511/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Етна – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Лозенска планина 1, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
строителна и предприемаческа дейност, експертни
услуги в областта на строителството, проектиране,
ремонтно-възстановителните работи, проектиране
на обществени, жилищни и промишлени сгради,
интериори, паркове и градини, консултиране в областта на архитектурата и строителството, съдействие
при набавянето на необходимите строителни книжа
и разрешения, консултантска дейност, свързана с
оцеляване на съответствието на инвестиционните
проекти със съществените изисквания към строежите, инвеститорски контрол и ценообразуване,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантска дейност,
търговия на едро и дребно с битови стоки и суровини, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
дизайн, обзавеждане на обществени, жилищни и
промишлени сгради, хотели и заведения, реставрация и адаптация, реклама, маркетинг услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Елисавета Антонова Вангелова, която го управлява и представлява.
45974
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 7343/2006 вписва промени за „Титан Асет
мениджмънт“ – ЕАД: вписва промяна в начина на
представителството на дружеството: дружеството
ще се представлява от изпълнителните директори
Магдалена Илиева Сергиева и Чавдар Чавдаров
Ценов заедно.
45975
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16712/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гросман
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 225, вх. Б, ет. 7, ап. 39, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Йордан Стойчев Стоев, който го управлява и представлява.
45976
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16744/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ориндж къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Крум Попов 64А, с
предмет на дейност: маркетингови проучвания, посредничество, представителство и консултации при
сделки с недвижими имоти, покупко-продажба на
недвижими имоти, посредничество и консултации
при предоставяне на банкови кредити, финансови
операции и разработване на инвестиционни проекти,
външно- и вътрешнотърговска дейност, международни и вътрешни туристически услуги, международни
и вътрешни транспортни услуги, производство и
търговия с промишлени стоки и с всякакви стоки,
незабранени със закон, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Александър Богомилов
Левашки, който го управлява и представлява.
45977
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 2.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 4441/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Капо
грейн“ – АД.
45978
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16946/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „А.А. Кристофи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ж.к. Изток, парк-хотел
„Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на дейност:
бизнесконсултации, 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, 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 – нова и втора употреба, и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала Кристофи
Андреас, който го управлява и представлява.
45999
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17577/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Фреймс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 5,
бл. 543, вх. А, ет. 8, ап. 30, с предмет на дейност:
строително-монтажни работи, счетоводни дейности,
търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, информационна,
рекламна и маркетингова дейност, внедряване и
разпространение на програмни продукти и системи, консултантска, инженерингова, комисионна,
спедиционна, складова, квалификационна, образователна дейност, туристически, преводачески и
машинописни услуги, почистване и измиване на
автомобили, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Йорданка Иванова Иванова, която го
управлява и представлява.
48130
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17837/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Глобъл скрап“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Даме Груев 1, ет. 4, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, внос и
износ, изкупуване и съхранение на метални отпадъци и скрап, изкупуване и преработване на
стари автомобили, търговско представителство и
посредничество, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в
500 обикновени поименни акции с право на глас с
номинална стойност 100 лв. всяка една, със съвет
на директорите в състав: Василиос Диванис – председател и изпълнителен член, Фотини Христофиду
и Николай Станков Василев – заместник-председател, и се представлява от изпълнителния член
на СД Василиос Диванис.
48131
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17107/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Глобул
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Слатинска река 14, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, строителство и строително-ремонтна дейност, търговско представителство, посредничество
и агентство, битови услуги на населението, консултантски, експертни, маркетингови проучвания и услуги, транспортна и сервизна дейност, производство
и търговия с месо и месни произведения, както и
всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Янко Пейчев
Димитров, който го управлява и представлява.
48714
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16985/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Севком“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 54А, вх. Г, ет. 8,
ап. 6, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно в страната и в чужбина с всякакви стоки,
вътрешен и национален транспорт на стоки и товари
по въздух, вода и суша, изграждане и развитие на
търговски дистрибуторски мрежи в страната и в
чужбина, реклама, отдаване на рекламни площи
под наем, търговско представителство, посредничество и комисионерство, логистика, митническо
агентство, спедиторска дейност, внос и износ на
стоки, управленски и консултантски услуги, съхранение на стоки, складова дейност, електронна
търговия, разработване, внедряване и поддържане
на софтуер и интернет сайтове, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Койчо Георгиев Коев и Пламена
Койчева Коева и се управлява и представлява от
Койчо Георгиев Коев.
48715
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16907/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елемент
11“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Крум Попов 77, ет. 1,
с предмет на дейност: търговия със стоки от и за
леката промишленост, придобиване, експлоатация
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и разпореждане с недвижими имоти, транспортна
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, всякаква търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Василев Дончев,
който го управлява и представлява.
48716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17177/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „М – Т
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 17, вх. Г, ет. 1, ап. 56, с предмет на дейност:
строителство на промишлени и граждански обекти
и всякакъв вид строително-монтажни работи, инженерингова дейност, внос, износ, производство и
търговия с промишлени, хранителни, битови, селскостопански стоки, търговско представителство и
посредничество, хотелиерство и ресторантьорство,
таксиметрова и транспортна дейност, рекламна,
информационна и туристическа дейност, авторемонтни и тенекеджийски услуги, всякакви комунално-битови услуги, търговия с недвижими имоти
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала Методи
Георгиев Тотев, който го управлява и представлява.
48717
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17266/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Лауро“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, кв. Илиянци,
ул. Цинерария 29, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно,
вът решен и меж д у народен т у ризъм, рек лама,
маркетинг, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и търговски обекти,
ресторантьорство и хотелиерство, производство на
всякакъв вид стоки с цел продажба, строителство,
проектиране и изграждане на сгради, извършване
на транспортни услуги и таксиметрова дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петко Коцов
Петков, който го управлява и представлява.
48864
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17300/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Славия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 59,
ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, електронна търговия, мениджмънт и покупко-продажба на недвижими имоти,
консултации в областта на техниката и икономиката, строителство, инженерингова дейност,
транспорт в страната и в чужбина, туристическа
дейност и развитие на селски туризъм, всякакви
други дейности, незабранени със закон, които по
предмет и обем изискват да се водят по търговски
начин, всякаква дейност, изискваща разрешение/
лицензия, ще се извършва след надлежното получаване на същите. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Емрах Хикмет Севджан,
който го управлява и представлява.
48865
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17500/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мисти
мебел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 145, вх. Б, ет. 4, ап. 37, с предмет на дейност:
производство и търговия с мебели, производство
и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, реклама,
консултантски услуги, строителна дейност, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Стоян Кирилов Брестенски, който го
управлява и представлява.
48866
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17463/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Травелтекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 10,
вх. 4, ет. 5, ап. 58, с предмет на дейност: производство и търговия на текстилни, промишлени и
хранителни стоки в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ (import-export), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консигнация и дистрибуция, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, консултантски, маркетингови, информационни услуги, сервизна дейност, реекспорт,
оказионна търговия, създаване и разпространение
на програмни продукти, сделки с интелектуална
собственост, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Давид Асенов Гунделов, който
го управлява и представлява.
48044
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17403/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Андриг Курсарис естейтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к.
Изток, Парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, и с
предмет на дейност: бизнес консултации, търговия
с недвижими имоти, посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
ин 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 Курсарис Георгиос, който
го управлява и представлява.
48045
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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. № 15806/2007 вписва промени за „Алдием“ – ЕООД: вписва промяна в личните данни на
едноличния собственик на капитала и управител
на дружеството Александър Василев Иванов, както
следва: „Александър Василев Илиев“.
48046
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17230/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Март
консулт енд трейдинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к.
Гоце Делчев, бл. 41А, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: търговия, реклама, посредничество и
всякаква друга дейност с изключение на забранените със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Мартин Теодоров Петров,
който го управлява и представлява.
48047
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1468/2007 вписва промени за „Екобилдинг ДВ“ – ООД: заличава като управител Богдан
Николаев Николов.
48048
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17489/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сафи
2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 4, бл. 470,
вх. А, ет. 8, ап. 21, 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, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Мустафа Ханади, който го управлява и представлява.
48049
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16432/2007 вписва промени за „Бизнес – иновационен център Симе“ – АД: вписва
изменение в устава в частта му относно седалището
и адреса на управление на дружеството, прието
с протокол от общо събрание на акционерите,
проведено на 9.ХI.2007 г.
48050
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 16432/2007 вписва промяна за „Бизнес – иновационен център Симе“ – АД, във връзка с постановено
решение на Врачанския окръжен съд за промяна
на седалището и адреса на управление от Враца,
ул. Околчица 2, в София, район „Искър“, бул. Асен
Йорданов 12.
48051
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17224/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хай
А ка деми“ – ЕООД, със седа лище и а дрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Княз
Ал. Дондуков 5А, ет. 6, ап. 17, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
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вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, всички други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Румен Иванов Спасов,
който го управлява и представлява.
48052
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17416/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „А
115“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Едисон 29, с предмет
на дейност: софтуерни и информационни услуги,
компютърни технологии, технологичен трансфер
и внедряване на ноу-хау, консултантски услуги,
търговия, внос, износ и реекспорт на стоки и услуги, предприемаческа, посредническа и агентска
дейност, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Йордан Христов Димов, който го управлява и представлява.
48053
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16953/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мотоспорт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Добри Войников 2А, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия във всички
форми и с всички стоки, разрешени със закон,
комисионна дейност, представителство и агентство
на български и чуждестранни фирми в страната
и в чужбина, рекламна дейност, организиране,
изграждане и функциониране в страната на търговски обекти, всякаква друга търговска дейност,
за която няма законова забрана съгласно законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Емил Богданов
Балджийски, Йордан Радков Георгиев и Божидар
Димчев Йорданов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48054
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17384/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хераб“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 101,
вх. 11, ет. 5, ап. 181, с предмет на дейност: проектиране и строителство, маркетинг и рекламна дейност,
транспортни услуги, търговия с недвижими имоти,
продажба на застраховки, продажба на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
лизинг и други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала и управител Благой Атанасов Савов, който го управлява
и представлява.
48024
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17243/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Апарт – тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Екзарх
Йосиф 51, с предмет на дейност: строителство, покупко-продажба, стопанисване, поддръжка, управление
и отдаване под наем на недвижими имоти, пазарни
изследвания и консултации, свързани с недвижими
имоти и строителни проекти, развиване на строителни проекти, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска дейност и услуги, свързани със
закупуването, продажбата и отдаването под наем
на сгради и парцели, както и всяка друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Пабло Кампруби Гарридо,
който го управлява и представлява.
48025
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17281/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Витан
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, кв. Гоце Делчев,
бл. 114А, вх. А, ет. 12, с предмет на дейност:
езикови курсове, общоикономически и финансови
счетоводни консултации, консултации, свързани
с информационни системи, търговска дейност,
експорт/импорт на материали и стоки, търговско
представителство, покупко-продажба на стоки,
покупка на ценни книжа, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, рекламни, туристически,
информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж на недвижими имоти,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Йордан Стефанов Картелов,
който го управлява и представлява.
48026
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17499/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Интро билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 343, вх. 1, ет. 14, ап. 64, с
предмет на дейност: строителна дейност, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
рекламна и информационна дейност, консултантски
услуги, хотелиерски, туристически, информационни
и програмни услуги, лизинг, внос и износ на стоки,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Иво Цонев Атанасов, Теодор
Василев Христов, Цветомир Цонев Атанасов и
Стефан Бисеров Пищовколев и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
48027
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17318/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Стандарт корект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Балканджи Йово 23, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги
и консултации, абонаментно счетоводно обслужване,
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текущо счетоводно отчитане на фирми, изготвяне
икономически обосновки и анализи, програмиране,
внедряване, експлоатация и пласмент на програмни
продукти и обучение за работа с тях, комисионна
търговско-пласментна дейност и магазинна търговия, дистрибуторска, транспортна, хотелиерска,
ресторантска, туристическа и рекламна дейност,
сито- и офсетопечат, посредничество, представителство и агентство на местни и чуждестранни лица
(без процесуално), външнотърговска, всички други
дейности и услуги, незабранени със закон в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Огнян Георгиев
Братоев и Румяна Христова Иванова и се управлява
и представлява от Огнян Георгиев Братоев.
48028
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17379/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Автотим“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ж.к. Сердика, бл. 12А,
вх. А, ет. 12, ап. 37, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и търговия с
МПС, производствена дейност, рекламна дейност,
услуги, транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл. и със специализирани камиони, автовози,
седлови влекачи, ремаркета, полуремаркета и др.,
превоз на пътници и товари, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, туроператорска и туристическа агентска
дейност и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Евтим Здравков Софрониев, който го управлява и
представлява.
48029
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16990/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Корпорът
акаунтинг сървисис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, бул.
Черни връх 73, с предмет на дейност: счетоводни
услуги и консултации, организиране на счетоводно
отчитане на стопанската дейност на предприятието,
както и съставяне на междинни, годишни и други
финансови отчети в съответствие с изискванията
на българското законодателство, изготвяне на
ведомости за изплащане на възнаграждения в съответствие с изискванията на законодателството,
услуги в областта на данъчното планиране, делови
консултации, консултации в сферата на данъчното
планиране, делови консултации, консултации в
сферата на приватизацията, както и всички други
дейности, незабранени от законите на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Христина Петрова Неделкова,
която го управлява и представлява.
48030
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17068/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хотелски мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, кв.
Манастирски ливади – запад, ул. Казбек 53, вх. Б,
ет. 1, ап. 32, с предмет на дейност: управление и
консултации за управление на хотели, хотелски
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комплекси и други недвижими имоти, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и посреднически
услуги, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Пенка Митева Игнатова, която го
управлява и представлява.
48031
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17003/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ънриал истейтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучър 83 – 85, ет. 2, офис
7, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки в първоначален или преработен вид, всякакви
други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Андрей Иванов Бъчваров и „БИКА
Интернешънъл“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Андрей Иванов Бъчваров.
48032
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16707/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дидитекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Княз Дондуков-Корсаков 95, вх. Б, ет. 7, ап. 31, с предмет на дейност:
строителство, производство и търговия със стоки
и услуги, консултантска и рекламна дейност, изграждане и управление на увеселителни паркове,
т ърг ови я, внос-износ, ин женеринг ови усл у г и,
представителство и посредничество, туристическа,
рекламна и импресарска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Евелина Йорданова Радева, която го управлява и представлява.
48033
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17327/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Б
енд Емстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба
2, бл. 258, вх. Б, ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност: пътно строителство, строителство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско посредничество и
представителство, лизингови, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална
собственост, издателска или печатарска дейност,
хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски сделки, консултантска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала и управител Борислав Емилов Борисов, който го управлява
и представлява.
48034
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16903/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ерес компани“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Ангиста, бл. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производствена дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
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лица в страната и в чужбина и външна търговия,
внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, транспортна дейност, пътнически и товарни
услуги в страната и в чужбина, административни,
счетоводни и други услуги, сделки с недвижими
имоти, рекламна дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Роланд Яковлевич Исаев и Севиндж Ельчин Къзъ
Ашурова и се управлява и представлява от Ерика
Николаева Ачева-Цонева.
48035
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 15110/2007 вписва промени
за „Ре – ТВ“ – ЕООД: заличава като управител
Ирина Георгиева Лилова; вписва като управител
Асен Григоров Асенов, който управлява и представлява дружеството.
48036
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17311/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Имаг – БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 3, бл. 354, вх. 1, ет. 5,
ап. 15, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и
износ и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Даниел Петров
Стоименов, Иванка Петрова Шейтанова-Ангелова
и Илиан Христов Йорданов и се управлява и представлява от Даниел Петров Стоименов.
48037
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16995/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уебкрафт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 414, вх. А, ет. 6, ап. 17, с
предмет на дейност: консултантски и експертни услуги, изготвяне на анализи, проучвания, стратегически
документи и планове, разработване на програми и
проекти с цел препродажба за инвестиции и развитие,
проектиране, рекламни, дизайнерски, печатарски,
издателски, аудио-визуални, информационни, програмни, мултимедийни, софтуерни, фотографски,
копирни, преводачески, финансово-счетоводни и
други услуги, покупка на стоки и други вещи в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско и
инвестиционно представителство и посредничество,
лицензионни, комисионни, спедиционни и превозни
услуги, финансов лизинг, сделки и търговия с ценни
книжа и интелектуална собственост, туристическа,
ресторантьорска и хотелиерска дейност, покупка
и строеж на недвижими имоти с цел продажба,
брокерски услуги с недвижими имоти, всякаква
друга дейност и/или услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Светослав Атанасов Богатинов и Павел Викторов Богатинов и се управлява
и представлява от Светослав Атанасов Богатинов.
48038
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17326/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Елстройпроект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ж.к. Слатина, бл. 20, вх. Б, ет. 6, ап. 48,
с предмет на дейност: търговско посредничество,
представителство и агентство, вътрешно- и външноикономическа дейност, транспортна и спедиторска
дейност, проектиране, покупка и строеж на недвижими имоти с цел препродажба, консултантска
дейност в областта на строителството, строителен
надзор и инженеринг в страната и в чужбина, износ на инструменти, пособия и полуфабрикати в
областта на строителството, контролна лаборатория
в областта на условията за безопасност и здраве,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Валери Иванов Иванов и Божидар
Ангелов Божичков и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48039
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17430/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бъдник“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Княз Ал. Батенберг 16,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: издателска
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност,
счетоводни услуги, реклама, покупка на стоки в
първоначален, преработен или обработен вид и
последващата им продажба, търговско представителство, посредничество и агентство на физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Донка Борисова Иванова, която го управлява и представлява.
48040
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17373/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ви и Ер М“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Красна поляна“, ж.к. Разсадник – Коньовица, бл. 20Б,
вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност: ресторантьорска дейност (след лицензиране) и заведения за
бързо хранене, хотелиерска и туристическа дейност,
строителство, инвестиции и управление на недвижима собственост, търговия със стоки, вътрешно- и
външнотърговска дейност, производство на стоки
с цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел транспортна, спедиторска, рекламна, консигнационна, сделки с интелектуална собственост,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Радостина Мариянова Василева и Владимир
Емилов Илиев и се управлява и представлява от
Радостина Мариянова Василева.
48041
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. № 7062/2007 вписва промени за „Тамарес
индъстрис България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Делта Технолоджис“ – ЕООД, на „Асоциация на българските
предприятия за международни превози и пътища“
(АЕБТРИ); заличава като едноличен собственик
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на капитала „Делта Технолоджис“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища“ (АЕБТРИ) (рег. по ф.д.
№ 3711/90); вписва промяна на наименованието
от „Тамарес индъстрис България“ – ЕООД, на
„Тамарел индъстрис България“ – ЕООД; заличава
като управител Пламен Димитров Станчев; вписва
като управител Георги Димитров Петров, който го
управлява и представлява.
48042
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17237/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тренд
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Цар Самуил 54,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: издателска
дейност, разпространение на популярна и специализирана литература, организиране и провеждане
на курсове, консултантски услуги в сферата на управление и организация на бизнеса, предоставяне
на комплексни услуги за отглеждане, възпитание
и обучение на деца, организиране и провеждане на
целодневни и почасови занимални и забавачки по
различни видове изкуства и чужди езици, търговия
на едро и дребно, внос и износ на билки и билкови
продукти, както и на други видове стоки и продукция, всички други дейности и услуги, които по
обем и предмет изискват да се водят по търговски
начин и не са изрично забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Пламена Пламенова Йовчевска, която го управлява
и представлява.
48043
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17359/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Казара“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Мила Родина, бл. 11, вх. В, ет. 1,
ап. 34, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, покупка и продажба на недвижими
имоти, отдаване под наем на недвижими имоти,
търговско представителство, посредничество и
аген тст во, ст рои телст во и п редп риемачест во,
превозна и спедиторска дейност, консултантски
услуги, рекламна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 256 900 лв., от които
251 900 лв. е непарична вноска съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с
определение от 10.Х.2007 г. на Софийския градски
съд по дело № 475/2007, със съдружници „Ранърс
шок“ – ООД (рег. по ф.д. № 10395/2002 по описа
на СГС), и Красимир Ангелов Цветанов, който го
управлява и представлява.
48122
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17553/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Катрин 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 236, вх. 3, ап. 131, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складо-
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ви сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, 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 Ахмед Сабри Кала, който
го управлява и представлява.
48123
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17664/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елбос“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 113, вх. 7,
ет. 4, ап. 57, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки
в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими
имоти, както и всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Шади Боужи и
Елия Аад, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
48124
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14919/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Нео трейд
Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Нови Искър“, гр. Нови Искър, ул.
Ропотамо 2, с предмет на дейност: предоставяне на
всякакви консултации, вътрешна и външна търговия, транспортна дейност в страната и в чужбина,
производство на стоки с цел продажба, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., с едноличен собственик на капитала Чавдар
Цветанов Ранков, който го управлява и представлява.
48125
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17077/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Мар инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
бл. 37, ет. 5, ап. 15, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителна
дейност, ремонт, поддръжка и предоставяне под
наем на недвижими имоти, покупка на стоки с
цел препрода жба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговия на едро и дребно,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна и програмна дейност, предоставяне
на услуги за производство и крайно потребление,
сделки с интелектуална собственост, както и всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Педро
Росес Амат и Милчо Костадинов Мирчев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
48126
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. № 12079/20 0 0 вписва промени за „Да
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Види“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Камус Еял Тахор на Меир Исак Васерман; заличава като съдружник и управител Камус
Еял Тахор; дружеството продължава дейността си
като „Да Види“ – ЕООД; вписва като управител
Валентина Асенова Георгиева; вписа като едноличен собственик на капитала Меир Исак Васерман;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Валентина Асенова Георгиева; вписва
учредителен акт.
48127
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17794/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Интли“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 27,
ет. 3, с предмет на дейност: консултации в сферата на фирменото управление, вътрешна и външна
търговия със стоки, незабранени от законодателството, представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг,
организиране и провеждане на образователни и
квалификационни курсове, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 20 000 лв., с едноличен собственик
на капитала Илиана Шмателка и се управлява и
представлява от Илиана Шмателка и Джорджия
Владимирова Ненкова заедно.
48128
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17446/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Юростайл
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к. Овча
купел, бл. 525, вх. А, ет. 7, ап. 26, с предмет на
дейност: строителна, ремонтна и проектантска
дейност, външно- и вътрешнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство, лизингова и инженерингова дейност,
международен и вътрешен туризъм, транспортна
и таксиметрова дейност, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство, хотелиерство и
кафетерия, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Златомир Шандоров Петров, който го
управлява и представлява.
48129
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. № 11731/2006 вписва промени за „Франсел
мениджмънт“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Марлене Мариане Хоугаард
Поулсен на Йеспер Франсел; заличава като съдружник и управител Марлене Мариане Хоугаард
Поулсен; дружеството продължава дейността си
като „Франсел мениджмънт“ – ЕООД; заличава
като съдружник и управител Марлене Мариане Хоугаард Поулсен; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Йеспер Франсел, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
промени в учредителния акт.
48242
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 227/2006 вписва промени за „Оптима
Ка“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 100 000 лв.
48243
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16028/2006 вписва промени за „Хедера
Хеликс“ – ООД: вписва прехвърляне на 26 дружествени дяла от Теодора Иванова Бъчварова на
Симеон Василев Цеков, 24 дружествени дяла от
Теодора Иванова Бъчварова на Владимир Славчев
Станимиров и 2 дружествени дяла от Мирослава
Маринова Медарска на Владимир Славчев Станимиров; заличава като съдружник и управител Теодора
Иванова Бъчварова; вписва като съдружници Симеон
Василев Цеков и Владимир Славчев Станимиров;
вписва като управител Симеон Василев Цеков; вписва
нов дружествен договор; дружеството ще се управлява и представлява от Симеон Василев Цеков и
Мирослава Маринова Медарска заедно и поотделно.
48244
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 672/2006 вписва промени
за „Мувърс“ – ЕООД: вписва като съдружник
Борислав Христов Бойчев; вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Тянко Киров Костов на
Борислав Христов Бойчев; дружеството продължава
дейността си като „Мувърс“ – ООД; вписва нов
дружествен договор.
48245
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 11714/2006 вписва промени
за „ССМ 2005“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Стефан Маринов Иванов на
Витан Христов Кемилев; заличава като съдружник
Стефан Маринов Иванов; вписва като съдружник
и управител Витан Христов Кемилев; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Младен Димитров Николайчов и Витан Христов
Кемилев заедно и поотделно; вписва изменение на
дружествения договор.
48246
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16395/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Риалити уеър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Денкоглу 17, с предмет на дейност:
придобивни и отчуждителни сделки, както и сделки
на управление с недвижими имоти, производствена
и стопанска дейност със стоки на модния бизнес и
облекла и дистрибуцията им, рекламна и издателска
дейност с печатни и други произведения, продажба на
суровини и стоки в преработен вид, посредническа
и комисионерска дейност, спедиция, търговия със
стоки и услуги за бита и производството, както и
всякакви други услуги и/или други дейности, незабранени със закон и непредставляващи лицензируема
търговска дейност по смисъла на закона, в столицата и в провинцията, самостоятелно и в съдружие,
както и зад граница. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 10 000 лв., със съдружници Васил
Руменов Райчев и Милен Илков Асенов, който го
управлява и представлява.
48247
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16662/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, образувано чрез отделяне
от „Български държавни железници (БДЖ)“ – ЕАД
(рег. по ф.д. № 7/2002): дружеството е със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Иван Вазов 3, и с предмет на дейност: железопътни
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превози на товари на територията на страната, наемане на локомотивна тяга и вагони за извършване
на железопътни превози на товари, поддръжка и
ремонт на подвижен състав (локомотиви и вагони),
всякаква друга дейност, незабранена със закон;
дружеството е с неопределен срок; дружеството
е с капитал 23 250 870 лв., „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, е правоприемник на съответната
част от правата и задълженията на „БДЖ“ – ЕАД,
описани подробно в плана за преобразуване към
30.IV.2007 г.; едноличен собственик на капитала е
„Български държавни железници (БДЖ)“ – ЕАД;
дружеството се управлява и представлява от управителя Пенчо Георгиев Попов.
48055
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14152/90 вписва промени за „Одрин
Кръстев“ – ООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Анета Паскалева Кръстева на Свилен
Кирилов Кръстев; заличава като съдружник Анета
Паскалева Кръстева; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Одрин Кръстев“ – ЕООД; едноличен
собственик на капитала е Свилен Кирилов Кръстев,
който управлява и представлява дружеството; вписва
учредителен акт.
48056
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. № 18335/95 вписва промени за „РТЛ къмпани“ – ЕООД: заличава като управител Румен
Здравков Биков; вписва като управител Марийка
Стоянова Бикова, която управлява и представлява
дружеството.
48057
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6679/2005 вписва промени за „Медисофт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 1 дружествен
дял от Георги Михайлов Македонски на Иринка
Боянова Матрозова; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Георги Михайлов
Македонски; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Иринка Боянова Матрозова;
вписва промяна в седалището и адреса на управление – София, район „Триадица“, ул. Цар Петър
9 – 11, ап. 15; вписва промяна на предмета на дейност, както следва: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен и
обработен вид, а именно: предоставяне на консултации в областта на медицината, фармацевтиката
и информационните технологии и други свързани
с тях услуги, купуване, продаване, отдаване под
наем или на изплащане на недвижими и движими
вещи, участие в изследване, развитие и поддържане
на методи, средства, инструменти, комуникации и
софтуер, поддържане на лицензии и търговски марки,
сключване на сделки с интелектуална собственост
и ноу-хау, лизинг и отдаване под рента, всякаква
друга дейност, разрешена със закон; дружеството
ще се управлява и представлява от Иринка Боянова
Матрозова; вписва нов учредителен акт.
48058
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 361/97 вписва промени за „Сънни мюзик“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление от София, район „Триадица“,
ул. Алабин 36, ет. 2, в Своге, община Своге, ул.
Райко Даскалов 22.
48059
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9885/2005 вписва промени за „Е.Он сейлс
енд трейдинг България“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и адреса на управление в София,
район „Оборище“, бул. Княгиня Мария-Луиза 2,
сградата на ЦУМ (Централен универсален магазин);
заличава като управител Щефен Кьониг; вписва
като прокурист Бенедикт Меснер; дружеството се
представлява от управителя Андреа Абелс, както и
от всеки един от прокуристите заедно с управителя
или заедно от двама прокуристи; вписва промени
в учредителния акт.
48060
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12129/2005 вписва промени за „Евъргрийн
пропъртис“ – ЕООД: заличава като управител
Екатерина Щонова Забилева; вписва като управител Георги Емилов Тунев, който управлява и
представлява дружеството.
48061
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15894/2006 вписва промени за „Елмиб
България“ – АД: заличава като членове на съвета
на директорите Томаш Дюла Ковач и Карой Сакачич; вписва като членове на съвета на директорите
Андреа Жохар и Атила Немет.
48062
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 14823/2006 вписва промени
за „Хил консулт“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 5100 лв.;
вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от
Кристиян Кръстев Маркулев на Васко Димитров
Шунин; вписва прехвърляне на 17 дружествени
дяла от Кристиян Кръстев Маркулев на Иван
Томов Афионлиев; заличава като съдружник и управител Кристиян Кръстев Маркулев; дружеството
се управлява и представлява от управителя Иван
Томов Афионлиев.
48063
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. № 5602/2006 вписва промени за „Агенция за
подбор на кадри Хермес“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Силвия Борисова
Захариева на Йорданка Стоянова Велкова; заличава
като съдружник и управител Силвия Борисова
Захариева; вписва като съдружник и управител
Йорданка Стоянова Велкова; вписва преместване
на седалището и адреса на управление – София,
район „Слатина“, ж.к. Слатина, бл. 12, ап. 26;
вписва нов дружествен договор; дружеството се
управлява и представлява от управителя Йорданка
Стоянова Велкова.
48064
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17365/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Преси
86“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 984, вх. Д,
ет. 2, ап. 111, с предмет на дейност: таксиметрова
дейност, транспортна, търговия, предприемачество
и представителство, търговия с недвижими имоти,
комисионна, спедиционна, консултантска и посредническа дейност по финансиране и реализация на
инвестиционни проекти, както и всякаква дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Младен Иванов Русимов, който го
управлява и представлява.
48065
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.VII.2007 г. по ф.д. № 11192/2000 вписва промени
за „Н.М. – интернешанъл сервиз“ – ООД: заличава
като съдружник и управител Хусейн Мохсин; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Хусейн
Мохсин на Николай Любомиров Иванов; вписва
като управител Николай Любомиров Иванов, който
управлява и представлява дружеството; вписва нов
дружествен договор.
48011
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12728/2000 вписва промени за „Милениум
груп“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 661 000 лв.; капиталът е
увеличен с непарична вноска – недвижими имоти
на стойност 756 000 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
14.IХ.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение – 1 състав, по дело № 453/2007; вписва
промени в дружествения договор.
48012
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12142/2001 вписва промени за „Алфа
енерджи“ – ЕООД: заличава като управител Анелия
Петкова Ангелова-Тумбева; вписва като управител
Георги Стефанов Пулев, който управлява и представлява дружеството.
48013
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5683/2001 вписва промени за „Кей комерс
1“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени
дяла от Стефка Петрова Кошева на Валери Методиев
Панев; заличава като съдружник Стефка Петрова
Кошева; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговорност „Кей комерс 1“ – ЕООД; дружеството ще се
управлява и представлява от едноличния собственик
и управител Валери Методиев Панев; вписва нов
учредителен акт – устав.
48014
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 352/2001 вписва промени за „Кантора
Апостолови и Толева“ – ООД: вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Ваня Маринова Толева
на Габриел Цветанов Аврамов; вписва прехвърляне на 17 дружествени дяла от Красимир Иванов
Апостолов на Габриел Цветанов Аврамов; вписва
прехвърляне на 17 дружествени дяла от Росица
Иванова Апостолова на Габриел Цветанов Аврамов; заличава като съдружници Красимир Иванов
Апостолов, Росица Иванова Апостолова и Ваня
Маринова Толева; заличава като управител Иван
Стоилов Апостолов; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Грийн пойнт“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Габриел Цветанов Аврамов; вписва промяна на
наименованието от „Кантора Апостолови и Толева“ – ООД, на „Грийн пойнт“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт; дружеството се управлява
и представлява от управителя Габриел Цветанов
Аврамов.
48015
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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. № 9576/2001 вписва промени за „Аксаком“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление – София, район „Триадица“, ж.к. Манастирски ливади, бл. 11, вх. Б, ап. 19;
вписва промени в учредителния акт.
48016
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 8834/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Дика
пъблишинг“ – ЕООД.
48017
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 5.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 10268/2002 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Лукойл
гарант брокер“ – АД.
48018
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10268/2002 вписва промени за „Лукойл
гарант брокер“ – АД: заличава като член на съвета на директорите и председател на СД Асен
Любенов Найденов; вписва като член на съвета
на директорите и председател на СД Александър
Богомилов Величков; дружеството се представлява
от изпълнителния директор Максим Страшимиров
Максимов и председателя на СД Александър Богомилов Величков само заедно.
48019
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11426/2002 вписва промени за „Емдием“ – ООД: заличава като съдружник Йохана-Фрида
Михайлова Димитрова; вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Йохана-Фрида Михайлова
Димит рова на Димит ър Йорданов Димит ров;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Емдием“ – ЕООД; едноличен собственик на капитала е
Димитър Йорданов Димитров, който управлява и
представлява дружеството; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
48020
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8207/2002 вписва промени за „Офис секюрити“ – ЕООД: заличава като управител Атанас
Асенов Черешаров; дружеството ще се управлява и
представлява от Темелко Паунов Темелков.
48021
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17127/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Симпло“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, ул. Царица Елеонора 16,
с предмет на дейност: търговия със стоки за деца,
детски храни и аксесоари, канцеларски материали,
художествена и научно-техническа литература,
организация на тържества, консултантска дейност,
всички други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ивет Николаева
Петрова и Михаела Николаева Колева-Райнова и
се управлява и представлява от Ивет Николаева
Петрова.
48022

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17303/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Местрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, бул. Ситняково 51А, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, вътрешно- и
външнотърговски сделки, производство и търговия
с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и
селскостопански стоки, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност,
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всички други търговски сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Александър Петров Грозев и Валерий
Асенов Чакъров и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
48023
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16705/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Танжерин
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев
1, ет. 2, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти и всякаква друга дейност,
незабранена от законите на страната. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Сотирия
Спантидеа, която го управлява и представлява.
48087
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16851/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мосинжстрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Русалка 48, вх. Б, ет. 5, ап. 34, с
предмет на дейност: строителна и инженерингова
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, рекламна, производствена, маркетингова, лизингова, транспортна, спедиторска, консултантска, хотелиерска дейност, информационни,
програмни и други услуги, внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки, наемане, отдаване под наем,
покупка, продажба и управление на недвижими
имоти, представителна, посредническа и агентска
дейност на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякакви
други сделки и дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт, за които не се изисква
изрично разрешение от компетентен държавен
орган, предхождащо вписването на дружеството в
търговския регистър. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Генадий
Григориевич Овсянников и Иван Павлов Паунов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
48088
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17431/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хипет 007
мода“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Тарас Шевченко, бл. 13,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с модни артикули с други стоки
и услуги, разкриване на обекти за модни услуги,
облекла, аксесоари и други и за продажба и тър-
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говия с модни продукти, организиране на модни
мероприятия, участия в национални и международни
конкурси и форуми за мода, придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху
тях, лизингова дейност, посредничество, предприемачество, търговско представителство, производство, изкупуване, събиране и продажба на стоки за
населението, рекламна и издателска дейност, други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Християна Ивайлова Христова, която го управлява и представлява.
48089
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 13.ХI.2007 г. по ф.д. № 4221/2005 вписва
прекратяване на „Мариан кънстракшънс“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Боян
Георгиев Бонев и срок за ликвидация 8 месеца.
48090
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14755/2005 вписва промени за „Д.И.С.Л.
Секюритийс“ – АД: вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, район
„Оборище“, бул. Княз Александър Дондуков 125,
ет. 1, ап. 1; вписва промени в устава, приети на
общо събрание на акционерите от 6.ХI.2007 г.
48091
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3
ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г. по ф.д. № 3384/2004
вписва прекратяване на „Инлайн Болканс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2, бл. 517, ап. 103, и го
обявява в ликвидация; вписва като ликвидатори
Михаил Владимиров Кеманаджиев и Илиян Георгиев Иванов, които ще представляват дружеството
заедно; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
48092
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 9851/2004 вписва промени
за „ДИА дент – групова практика за първична
стоматологична помощ“ – ООД: вписва промяна
на наименованието от „Диа дент – групова практика за първична стоматологична помощ“ – ООД,
на „Диа дент – амбулатория за групова първична
дента лна помощ“ – ООД; вписва пром яна на
предмета на дейност: г ру пова извънболнична
първична дентална помощ, диагностика, лечение и
рехабилитация на болни, нуждаещи се от дентална
помощ, консултации и наблюдения на дентално
болни и застрашени от дентални заболявания
лица, профилактика на дентални болести и ранно
откриване на дентални заболявания, мерки за укрепване на денталното здраве, дентална естетика,
търговски сделки за нуждите за осъществяване на
денталните дейности и за нуждите на пациенти;
вписва нов дружествен договор.
48093
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 9686/2004 вписва промени
за „Елева – 999“ – ООД: вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от Петко Цветков Петков на
Диян Валентинов Дервенски; вписва като съдружник
Диян Валентинов Дервенски; дружеството ще се
управлява и представлява от Петко Цветков Пет
ков, Сергей Петков Цветков и Диян Валентинов
Дервенски заедно и поотделно.
48094
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 26074/92 вписва прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „АССА – Ростислав Грозданов“
като съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Метал инженеринг – 07“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 17050/2007).
48095
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. № 23907/94 вписва промени за „Елко стар
ком“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Илиян Костадинов Стоев на Светлин Стойов
Георгиев; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Любомир Крумов Уршев на Никола Йорданов
Куманов; вписва прехвърляне на 1 дружествен дял
от Никола Йорданов Куманов на Светлин Стойов
Георгиев; заличава като съдружници Илиян Костадинов Стоев и Любомир Крумов Уршев; вписва
нов дружествен договор.
48096
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 24349/94 вписва промени за „Алсистем“ – ООД: вписва прехвърляне на всичките
250 дружествени дяла от Петър Крумов Петров на
Александър Анастасов Конаклиев; заличава като
съдружник Петър Крумов Петров; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алсистем“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Александър
Анастасов Конаклиев, който управлява и представлява дружеството; вписва учредителен акт
на дружеството.
48097
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ
с решение от 2.ХI.2007 г. по ф.д. № 4933/95 вписва
прекратяване на „Асадин и синове“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Ася Иванова
Иванова и определя 6-месечен срок за ликвидацията.
48098
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15463/98 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Ронита – Вероника Атанасова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Блик ком“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 12242/2007).
48099
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. № 13375/2000 вписва промени за „Полди“ – ООД: заличава като съдружник Господин
Иванов Петров; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Полди“ – ЕООД; едноличен собственик е Поля
Господинова Петрова; вписва промяна в адреса на
управление – София, район „Изгрев“, ул. Фредерик
Жолио-Кюри 48; вписва нов учредителен акт.
48100
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5940/2000 вписва промени за „Ланка“ – ООД: вписва прехвърляне на 500 дружествени
дяла от Изолде Мари-Луис Прингирс на Филип
Серж Бернар Ромбаут; заличава като съдружник
и управител Изолде Мари-Луис Прингирс; дружеството се управлява и представлява от управителя
Филип Серж Бернар Ромбаут; вписва изменение на
дружествения договор.
48101
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10091/2000 вписва прехвърляне на предприятието на ЕТ „Брилянт – Веселка СтояноваПапазова“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Брилянт 2007“ – ЕООД.
48102
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 317/2001 вписва промени за
„София – М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от Божидар Любенов Ангелов на
Цветана Иванова Колева; заличава като едноличен
собственик и управител Божидар Любенов Ангелов; вписва като едноличен собственик Цветана
Иванова Колева, която управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
48103
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. № 7257/2001 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Тема нюз“ – АД.
48104
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. № 2832/2001 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Радио
контакт България“ – ЕООД.
48105
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. № 10205/2003 вписва промени за „Примиър
лизинг“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление в София, район „Триадица“,
бул. България 102, бизнес център „Белисимо“, ет. 5,
офис 60; вписва промяна на наименованието от
„Примиър лизинг“ – ООД, на „Корпорът адвайзърс
България“ – ООД.
48106
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. № 10248/2003 вписва промени за „МБ
груп“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла, представляващи целия дружествен
капитал на „МБ груп“ – ЕООД, от Даниел Хрант
Бостанджиян на Юлия Дафинова Виденова; заличава като едноличен собственик на капитала Даниел Хрант Бостанджиян; вписва като едноличен
собственик на капитала Юлия Дафинова Виденова;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Оборище“, ул. Сердика 21; вписва промяна
на предмета на дейност: производство и търговия с
промишлени стоки, хотелиерство, ресторантьорство,
реклама, внос-износ, търговско представителство и
посредничество, лизингова, издателска, спедиторска
и транспортна дейност, производство и търговия със
стоки и продукти собствено производство, строителство в страната и в чужбина, покупко-продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти, геодезически услуги, проектиране, всякаква друга дейност,
незабранена със закон; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Даниел Хрант Бостанджиян.
48107
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. № 6735/2003 вписва промени за „Булком
София“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Булком София“ – ЕООД, на „Богарис
бул“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
48108
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 6448/2004 вписва промени за „Денил
клуб“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, бул. Драган Цанков
12 – 16, ателие 4.
48109
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12396/2004 вписва промени за „Гранд
хотел Арена“ – ЕООД: заличава като прокурист
Константин Цойке; вписва като прокурист Андреа
Миа Изабела Мюге.
48110
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 9.Х.2007 г. по ф.д. № 3102/2005 вписва
прекратяване на „Уайт Флауър – 71“ – ЕООД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Десислава
Димитрова Кечашка и срок за ликвидация 6 месеца.
48111
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. № 10747/2005 вписва промени за „Кутра“ – ООД:
заличава като управител Стоян Петков Бояджиев;
вписва като управител Петко Стоянов Бояджиев,
който управлява и представлява дружеството; вписва
промени в дружествения договор.
48112
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3451/2006 вписва промени за „Уникредит
Кларима“ – АД: вписва промяна на наименованието
от „Уникредит Кларима“ – АД, на „Уникредит кънсюмър файненсинг“ – АД; заличава като членове
на надзорния съвет Андреа Полето и Еудженио
Фрайоли; вписва като членове на надзорния съвет
Маурицио Мондино и Лорена Бортолетто; вписва
като заместник-председател на надзорния съвет
Маурицио Мондино; вписва промяна в броя на
членовете на управителния съвет от 3 на 5 членове;
вписва като членове на управителния съвет Петър
Стефанов Вълчев и Теодора Руменова Бакалова;
вписва промени в устава, приети на общо събрание
на акционерите, проведено на 26.IХ.2007 г.
48113
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. № 12070/2006 вписва промени за „Стар
пост“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружествени дяла от Десислава Димитрова Вълкова
на Наталия Христова Грънчарова; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Десислава Димитрова Вълкова; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Наталия
Христова Грънчарова; дружеството ще се управлява
и представлява от Наталия Христова Грънчарова;
вписва промяна на седалището и адреса на управление – София, район „Красно село“, ул. Лерин 14,
вх. Б, ет. 5, ап. 15; вписва нов дружествен договор.
48114
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. № 1598/2006 вписва промени за „Асима“ – ООД:
допълва предмета на дейност с „услуги по посредничество за работа в страната и в чужбина след
съответното регистриране и лицензиране“; вписва
промени в дружествения договор.
48115
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17656/2007 вписа в търговския регистър еднолич-
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но дружество с ограничена отговорност „Калерин
груп България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Симеоновско шосе 20, Артистик Хауз Витоша, вх. А,
ет. 3, офис 14, с предмет на дейност: покупка,
вземане под наем или замяна, наемане или придобиване и притежаване по друг начин на имот
или дял от земи, сгради, постройки, сервитутни
права, привилегии, концесии, патенти, патентни
права, лицензи, патентовани процеси, машини и
други, недвижимо и движимо имущество от всякакъв вид, строителство на всякакви недвижими
имоти, вкл. изграждане, реконструкция, ремонт,
монтиране, инсталация и почистване на сгради,
конструкции, съоръжения и уреди и части от тях,
внос, износ, покупка, продажба, производство и
търговия (на едро и дребно) на всякакви стоки и
продукти, всякаква друга дейност, незабранена
със закон, като обаче всяка дейност, изискваща
официален лиценз, разрешение или позволение от
съответните компетентни органи, може да бъде
извършвана само след като дружеството получи
такъв лиценз или разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Калерин груп лимитид“
и се управлява и представлява от управителите
Андрю Пол Морис и Дейвид Брус Чарлз Кийвни
заедно и поотделно.
48116
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17160/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Антена 2“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Удово 3, с предмет на дейност:
производство, монтаж, настройка, сервиз, продажба
на различни видове антени и антенни системи,
устройства и апарати, всякакви резервни части при
условията на внос и износ на материали и готова
продукция, транспорт, комисионна, консигнация,
депозит, експедиция, маркетинг, консулт, проектиране и изграждане на охранителни и ел. инсталации, кабелни мрежи и съоръжения, оператор на
кабелни далекосъобщителни мрежи за радио- и
телевизионни сигнали и интернет, недвижими имоти,
проектиране, строителство и ремонт на жилищни
сгради, производство на изделия от дърво и метал,
хладилна и климатична техника (професионална и
битова), доставка, монтаж, демонтаж и сервиз, покупка и производство на хранителни, промишлени,
селскостопански и други стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид, други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Василев Янков и Боян Николай
Кожухаров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
48117
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17633/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Шанс
МК“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 93, бл. 71,
Г-63, с предмет на дейност: консултантски и счетоводни услуги, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, рекламни услуги, търговско
представителство, външна и вътрешна търговска
дейност, както и всякакви други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Милка Ивайлова Костова, която го
управлява и представлява.
48118
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16716/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ви енд Ем сървиз“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Цанко Церковски 13, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: спедиция и международен
транспорт, складова и лизингова дейност, куриерски
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, комисионна дейност, сделки с недвижими имоти
и ограничени вещни права върху тях, дейност на
търговско представителство и посредничество, външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, външнотърговска дейност с всякакви
стоки, за които няма ограничителен режим, както и
всякакви други дейности, нормативно незабранени.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Владислав Иванов Кутевски
и Мартин Тодоров Георгиев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
48119
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16890/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Екопланин“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 404, вх. 2, ет. 3, ап. 29, с предмет на дейност:
услуги, посредничество при сделки с недвижими
имоти, търговска дейност в страната и в чужбина,
консултантска дейност, посредничество и агентство
на български и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, рекламна дейност, информационно
обслужване, обучение на кадри, както и всякаква
друга дейност със стоки и услуги, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Деян
Иванов Георгиев, който го управлява и представлява.
48120
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17569/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Санара
Софт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Иван Вазов, ул. Краище, бл. 3, вх. Б, ет. 4, ап. 27, с предмет на дейност:
разработване на софтуерни решения и продукти,
консултантски услуги в областта на компютърните
системи, управление на софтуерни проекти, производство, продажба, препродажба и сервиз на стоки
и съоръжения за леката и тежката промишленост,
културата и спорта, вътрешна и външна търговия,
внос, износ и реекспорт на стоки, бартерни сделки,
представителство и посредничество, управленски и
маркетингови услуги, фотографски услуги, сделки с
обекти на интелектуална собственост, консултантска
дейност, информационни, програмни и импресарски услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Димов Керемедчиев, който
го управлява и представлява.
48121
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8655/2007 вписва промени за „Елла
Инвест мънтс“ – ООД: вписва прехвърляне на
17 дружествени дяла от Елиезер Елла на Цви
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Зилберминц и 8 дружествени дяла от Йешаяху
Елла на Елиезер Елла; вписва като съдружник
Цви Зилберминц.
48139
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15933/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Енерджи мениджмънт груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница
2, бл. 632, вх. 3, ет. 9, ап. 32, с предмет на дейност:
строеж и експлоатация на хотели, търговски заведения, СПА центрове, вилни и рибарски селища,
изграждането и поддържането на водноелектрически
централи, вятърни генератори и централи от слънчеви
колектори, както и производство на електроенергия
посредством водноелектрически централи, вятърни
генератори и слънчеви колектори (след придобиването на необходимите за това лицензии, права и
разрешителни), покупка и продажба на свързани с
производството на електроенергия от водноелектрически централи и вятърни генератори съоръжения,
продукти и услуги, търговско представителство и
посредничество на физически и юридически лица,
както и всякаква друга разрешена със закон дейност,
свързана със или имаща отношение към деловата
дейност на дружеството, за извършването на която
в съответствие с Търговския закон на Република
България може да бъде създадено дружество с ограничена отговорност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Веселин Георгиев Ивчев, който го
управлява и представлява.
48140
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16998/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ограничена отговорност „Михайлови – 2007“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 619, вх. В, ет. 4, ап. 23, с предмет на дейност:
автомобилен транспорт, превоз на товари в страната и в чужбина, спедиционна дейност, търговска
дейност, както и всякакви други дейности и услуги,
съобразени и незабранени от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000
лв., със съдружници Цветелин Нелев Михайлов
и Виолета Христова Михайлова и се управлява и
представлява от Цветелин Нелев Михайлов.
48141
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16931/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елеганс транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, кв. Левски,
ул. Станислав Доспевски 41, с предмет на дейност:
транспорт, внос, износ и реекспорт на стоки, суровини, съоръжения, машини, транспортни средства,
покупка, продажба, преработка на стоки и изделия
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство, пласмент, реализация, реклама на
стоки за бита и производството, маркетингова,
комисионна и лизингова дейност, външнотърговска
дейност, покупка, строеж, обзавеждане и отдаване
под наем на недвижими имоти, представителство,
посредничество, агентство в страната и в чужбина,
както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 28 000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Хари Манев, който
го управлява и представлява.
48142
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Национа лната здравноосиг у рителна
каса на основание чл. 10 от Закона за здравното
осигуряване по искане на една трета от членовете
на Събранието на представителите на НЗОК, депозирано с вх. № УС-01-00-212 от 2.ХІ.2009 г., свиква
извънредно заседание на Събранието на представителите на НЗОК на 24.ХІ.2009 г. в 9 ч. в зала № 10
на ВМА при следния дневен ред: 1. представяне на
информация от председателя на управителния съвет
на НЗОК относно хода на преговорите за подписване на Национален рамков договор за 2010 г.; 2.
приемане на оставки на членове на управителния
съвет, освобождаване на членове на управителния
съвет на НЗОК и избор на членове на управителния
съвет на НЗОК. При липса на кворум на основание
чл. 11, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване
заседанието се отлага с 2 часа и се провежда на
същото място при присъствие най-малко на половината от членовете на събранието.
12378
32. – Управителният съвет на Асоциацията на
екскурзоводите в България, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно
събрание на 17.ХІІ.2009 г. в 15 ч. в Централния дом
на архитекта, ул. Кракра 11, зала 2, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 2009 г.;
2. отчет на ревизионната комисия; 3. план за работа
през 2010 г.; 4. освобождаване от отговорност на
председателя, членовете на управителния съвет и
на ревизионната комисия; 5. избор на председател
на УС; 6. избор на нов УС и ревизионна комисия;
7. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се счита за редовно и ще
се проведе един час по-късно, на същото място и
при същия дневен ред.
12257
30. – Изпълнителният съвет на Политическа
партия „Национално движение Единство“ на основание чл. 7, ал. 3 от устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
по своя инициатива национална конференция на
партията на 20.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в Пловдив, кв.
Куклен, ресторант „Орфей Замъка“, при следния
дневен ред: 1. избор на комисии; 2. политически
доклад за дейността на политическата партия; 3.
приемане на решение за промяна на седалището
на политическата партия; 4. приемане на нов устав
на политическата партия; 5. избор на членове на
изпълнителния съвет на политическата партия; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 7,
ал. 3 от устава на партията и чл. 27 ЗЮЛНЦ националната конференция ще се проведе същия ден
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12203
10. – Управителният съвет на Асоциация за
подпомагане на академичната общност (АПАО),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 21.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в София, бул.
В. Левски 35, при следния дневен ред: 1. промяна
на устава; 2. избор на УС и председател на УС; 3.
отчет на УС за дейността за периода 2005 – 2008 г.;
4. приемане на годишните финансови отчети за
периода 2005 – 2008 г.; 5. приемане на програма
за дейността и бюджет за периода 2009 – 2010 г.;
6. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на 28.ХІІ.2009 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12199
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66. – Съветът на директорите на „Климатехни
ка“ – АД, София, на основание чл. 223 ТЗ и чл. 30,
ал. 2 и чл. 31 от устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на
21.ХІІ.2009 г. в 9 ч. в офиса по адрес на управление
на дружеството – София, район „Сердика“, ул. Индустриална 9, при следния дневен ред: 1. доклад на
съвета на директорите за дейността на дружеството
през 2006 ÷ 2008 г.; проект за решение: ОС приема
доклада на СД за дейността на дружеството през
2006 ÷ 2008 г.; 2. приемане на годишния счетоводен
отчет на дружеството за 2008 г. и доклада на избрания експерт-счетоводител; проект за решение: ОС
приема годишния счетоводен отчет на дружеството
за 2008 г. и доклада на експерт-счетоводителя; 3.
избор на дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на годишния счетоводен отчет на
дружеството; проект за решение: ОС избира предложения от СД експерт-счетоводител за проверка
и заверка на годишния счетоводен отчет на дружеството; 4. промяна в устава на дружеството; проект
за решение: ОС приема предложението на СД за
промяна на устава на дружеството; 5. освобождаване
от отговорност членовете на СД на дружеството
за периода от 2004 до 2008 г.; проект за решение:
ОС освобождава от отговорност членовете на СД
през периода от 2004 до 2008 г. включително; 6.
промяна в състава на съвета на директорите; проект за решение: ОС приема предложението на СД
и избира предложените за председател и членове;
7. прекратяване договора с Централния депозитар;
проект за решение: ОС приема предложението на СД
да прекрати договора с ЦД; 8. разни. Материалите
за събранието са на разположение на акционерите
на адреса на управление на дружеството в София,
район „Сердика“, ул. Индустриална 9. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще
се проведе на 5.І.2010 г. в 9 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12202
40. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Е.С.Ю. България – Европейски консултантски
съюз на одиторите, данъчните и икономическите
консултанти“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 21.XII.2009 г. в 10 ч. в
София, район „Оборище“, бул. Васил Левски 150,
ет. 5, ап. 9, при следния дневен ред: 1. отчет за
финансовото състояние и баланс за 2008 г.; 2.
приемане на годишния отчет на управителя и счетоводен баланс за 2008 г.; 3. вземане на решение за
прекратяване на сдружението и обявяването му в
ликвидация; 4. избор на ликвидатор и определяне
на срок за ликвидацията; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12308
30. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Велика ложа на свободните зидари
за мъже и жени на България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 28.XII.2009 г. в 13 ч., в София, ул. Цар Асен 28,
ет. 2, ап. 5, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет за дейността на сдружението
през 2008 г.; 2. отчетен доклад на контролния съвет
за дейността му през 2008 г.; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. приемане на промени в
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органите на управление на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове.
12255
30. – Управителният съвет на сдружение „Ев
ропейска къща – България“ – юридическо лице
с нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 28.ХІІ.2009 г. в 10 ч. на адрес:
София, район „Възраждане“, ул. Ал. Стамболийски
82, при следния дневен ред: 1. приемане на доклад
за дейността на сдружението; 2. постъпили молби
за прекратяване на членство; 3. избор на нов управителен съвет; 4 други.
12286
50. – Управителният съвет на сдружение „Об
щество Адаптация“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 29.XII.2009 г. в 17 ч. в София, ул. Цар Симеон
13, ет. 2, при следния дневен ред: 1. годишен отчет на УС на сдружението; 2. избор на нов касиер
на сдружението; 3. приемане на нови членове; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 18 ч.
12261
30. – Управителният съвет на СК „Ледени
искри“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 29.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в
сградата на седалището на клуба на ул. Казбек 41б
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността за
сезон 2008 – 2009 г.; 2. финансов отчет за 2008 г.;
3. промяна в устава; 4. избор на нов УС; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12285
20. – Управителният съвет на Фондация „Сту
дентски град“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно събрание на учредителите на
фондацията на 30.XII.2009 г. в 10 ч. в София, район
„Студентски“, Студентски град „Христо Ботев“, в
сградата на Университета за национално и световно
стопанство, кабинет № 5002, при следния дневен
ред: 1. освобождаване от длъжност на членовете на
управителния съвет на фондацията и на изпълнителния директор; 2. избиране на нови членове на
управителния съвет и нов изпълнителен директор.
12200
52. – Управителният съвет на Сдружение за
развитие на психосоциалната рехабилитация в Бъл
гария, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 30.ХІІ.2009 г. в
18 ч. в София, ул. Цар Симеон 13, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. годишен отчет на УС на сдружението;
2. избор на нов касиер на сдружението; 3. приемане
на размера на членския внос за 2010 г.; 4. приемане
на нови членове; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе при същия дневен ред в 19 ч.
12262
35. – Управителният съвет на сдружение „Кане
Корсо Италиано – Киноложки клуб България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно общо събрание на 30.XII.2009 г. в 16 ч. в
заведението на ъгъла на ул. Пиротска и Константин
Величков (с вход откъм ул. Пиротска), при следния
дневен ред: 1. отчет на ръководството за 2009 г.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

2. предложение за прекратяване и ликвидация на
сдружението; 3. разискване на други въпроси. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
12267
4 0 . – С ъв е т ът н а д и р е к т ор и т е н а „ А лф а
Ви к т ори я – 97 “ – А Д , С о фи я , на о снова н ие
чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на
акционерите на 31.XII.2009 г. в 10 ч. в сградата
на дружеството в София, пл. Македония 1, при
следния дневен ред: 1. обсъждане и вземане на
решение за прекратяване дейността на дружеството
и откриване производство по ликвидация, както
и определяне срок за извършване на ликвидацията; предложение за решение – ОСА решава да
се прекрати дейността на дружеството и открива
производство по ликвидация в съответствие с ТЗ;
след завършване на производството по ликвидация дружеството да бъде заличено от търговския
регистър с всички произтичащи от това правни
последици; срокът за приключване на ликвидацията на дружеството се определя на 6 месеца от
откриване на ликвидационното производство в
съответствие с българското законодателство; 2.
обсъждане и вземане на решение за назначаване
на ликвидатори на дружеството; предложение за
решение – ОСА назначава трима ликвидатори
на дружеството; за ликвидацията на дружеството
ликвидаторите няма да получават възнаграждение;
ликвидаторите ще имат право да упълномощават
всякакви експерти, в т. ч. адвокати, счетоводители
и други необходими за целите на извършването
и завършването на процедурата по ликвидация
и заличаване на дружеството; 3. определяне на
дипломиран експерт-счетоводител за проверка
на годишния финансов отчет на дружеството за
2009 г.; предложение за решение – ОСА избира
дипломиран експерт-счетоводител за проверка на
годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.
12201
35. – Управителният съвет на „Гражданско
сдружение Алцхаймер – България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на сдружението на 16.І.2010 г.
в 10 ч. в София, ул. Бачо Киро 16, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членове на управителния съвет на сдружението; 2. избор на нови
членове, председател и изпълнителен секретар на
управителния съвет на сдружението; 3. избор на
представляващи сдружението; 4. други. Писмените материали по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението в София, ул. Бачо
Киро 16. 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 кворума.
12256
28. – Управителният съвет на спортен клуб
„Зд ра ве и д ъ л г оле т ие – Си меоново“, Софи я,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно
от четно-изборно събрание на сдру жението на
30.І.2010 г. в 11 ч. в залата на читалище „Отец
Паисий“ – Симеоново, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад за дейността на клуба през 2009 г.;
2. избор на нов председател на клуба; 3. избор на
нов управителен съвет.
12258
8. – Управителният съвет на СНЦ „Моделен
клуб“, Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно отчетно събрание на 5.І.2010 г.

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

в 18,30 ч. в Бургас в залата на сдружението в
Общински детски комплекс в ж. к. Изгрев, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
през 2009 г.; 2. отчет на КС за дейността през
2009 г.; 3. разисквания по отчетите; 4. приемане на
отчетите и освобождаване на УС от отговорност;
5. промени в устава на сдружението; 6. гласуване
размера на членския внос и бюджета на сдружението за 2010 г.; 7. гласуване на спортния календар
за 2010 г.; 8. разни.
12220
1. – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру же н и е
„Ипом – 20 02“, Габрово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 22.XII.2009 г. в 17 ч., в управлението на сдружението в Габрово, ул. Стефана Богдангенчева 25,
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на УС
за дейността на сдружението 2007 – 2008 г.; 2. промени в състава на управителния съвет; 3. промени
в устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12304
20. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „С грижа за децата до 7“, Казанлък,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.ХІІ.2009 г. в 16 ч. в Казанлък, ул. Войнишка
25 (заседателна зала), при следния дневен ред: 1.
освобождаване на предсеателя на управителния
съвет по негова молба; 2. избор на член на управителния съвет. На основание чл. 27 ЗЮЛНЦ при
липса на кворум общото събрание ще заседава
редовно един час по-късно от обявения, същия ден
и на същото място.
12303
38. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел СНЦ „Лекоатлетически к луб
„Олимп“, Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 14.I.2010 г. в
10 ч. в Казанлък, ул. Христо Ботев 27, ап. 14, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
на клуба за периода 1.I.2008 г. – 31.XII.2009 г. и освобождаване на управителния съвет от отговорност;
2. избор на нов управителен съвет; 3. разглеждане
на молбата на Константин Петков Карагитлиев за
освобождаването му от длъжност председател на
управителния съвет; избор на нов председател; 4.
промяна на наименованието на сдружението от
СНЦ „Лекоатлетически клуб „Олимп“ на СНЦ
„Лекоатлетически клуб „Цветанка Христова“; 5.
промяна на адреса на управление на сдружението
от Казанлък, ул. Христо Ботев 27, ет. 4, ап. 14, в
Казанлък, ул. Добри Кехайов 15, ет. 3, ап. 7; 6.
освобождаване от членство на членове и избор на
нови членове на сдружението; 7. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12222
40. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на общественопо
лезна дейност Настоятелство при ЦДГ „Зорница“,
Карлово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква общо събрание на сдружението на
19.І.2010 г. в 17,30 ч. в ЦДГ „Зорница“, Карлово, ул.
Добри войвода 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за извършената дейност на сдружението за 2009 г.;
2. избор на нов управителен съвет и председател;
3. обсъждане на предложение за членския внос и
събирането му; 4. обсъждане и приемане на нов
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устав на сдружението; 5. обсъждане и приемане
план за дейността на настоятелството за 2010 г.;
6. разни.
12305
89. – Управителният съвет на „Лайънс клуб
Пазарджик – Тракия – България“, Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.І.2010 г. в 18,30 ч. в Пазарджик в клуба,
намиращ се в ресторант „Примо“, при дневен ред:
отчет на дейността на УС за периода от 1.ІХ.2008 г.
до 1.VІІ.2009 г. Поканват се всички членове да
присъстват лично. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
12221
20. – Управителят на сдружение с нестопан
ска цел „Национален център за рехабилитация
на слепи“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква съвет на учредителите (общо събрание) на
18.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в заседателната зала на Национален център за рехаблитация на слепи, ул. Ландос
24, Пловдив, при следния дневен ред: 1. приемане
на изменения и допълнения в устава на НЦРС,
произтичащи от промените в ЗЮЛНЦ; 2. отчет
за дейността на НЦРС; 3. избор на управител на
НЦРС; 4. определяне на трудовото възнаграждение
на управителя на НЦРС; 5. определяне дължимостта
и размера на членския внос; 6. обсъждане и приемане на бюджета на НЦРС за 2010 г.; 7. избор на
одитор за проверка и заверка на балансите; 8. разни.
12265
25. – Съветът на директорите на „РХЛ“ – АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 29.ХІІ.2009 г. в
10 ч. в административната сграда в Пловдив, ул.
Тракия 26, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета
на директорите (СД) за дейността на дружеството за
2007 г.; проект за решение: ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството за 2007 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството и
одиторски доклад за 2007 г.; проект за решение: ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
и одиторския доклад за 2007 г.; 3. освобождаване
от отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2007 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2007 г.; 4. избор на ДЕС за 2008 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на СД за
избор на ДЕС на дружеството за 2008 г.; 5. други.
Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да вземат участие при провеждане
на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 28.І.2010 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание на акционерите
са на разположение в дружеството: Пловдив, ул.
Тракия 26, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
12263
26. – Съветът на директорите на „РХЛ“ – АД,
Пловдив, на основание чл. 223 ТЗ свиква редовно
общо събрание на акционерите на 30.ХІІ.2009г. в 10 ч.
в административната сграда в Пловдив, ул. Тракия
26, при следния дневен ред: 1. отчет на съвета на
директорите (СД) за дейността на дружеството за
2008 г.; проект за решение: ОС приема отчета на СД
за дейността на дружеството за 2008 г.; 2. одобряване
на годишния счетоводен отчет на дружеството и
одиторски доклад за 2008 г.; проект за решение: ОС
одобрява годишния счетоводен отчет на дружеството
и одиторски доклад за 2008 г.; 3. освобождаване от
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отговорност на членовете на СД за дейността им
през 2008 г.; проект за решение: ОС освобождава
от отговорност членовете на СД за дейността им
през 2008 г.; 4. избор на ДЕС за 2009 г.; проект
за решение: ОС приема предложението на СД за
избор на ДЕС на дружеството за 2009 г.; 5. други.
Поканват се акционерите или техни упълномощени
представители да вземат участие при провеждане
на ОС. При липса на кворум на основание чл. 227
ТЗ общото събрание ще се проведе на 29.І.2010 г.
в 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за общото събрание на акционерите
са на разположение в дружеството: Пловдив, ул.
Тракия 26, всеки работен ден от 9 до 12 ч.
12264
40. – Управителният съвет на сдружение „Мо
цартови празници – Правец'04“, Правец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.І.2010 г. в 14 ч. в
заседателната зала на Общинска администрация
на Община Правец, Правец, пл. Тодор Живков 6,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението; 2. отчет на
ревизионната комисия на сдружението; 3. промени
в състава на управителния съвет на сдружението;
4. промени в състава на ревизионната комисия на
сдружението; 5. промени в устава на сдружението;
6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по провеждането на общото събрание
са на разположение на членовете на сдружението
в седалището му.
12260
82. – Адвокатският съвет на Адвокатска коле
гия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за
адвокатурата свиква годишно отчетно-изборно събрание на 30 и 31 януари 2010 г. в 13 ч. в конферентната
зала на к-с „Рига“ при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на АС през отчетната 2009 г.; 2. доклад
на контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията за
2010 финансова година; 5. определяне броя на членовете на АС, КС и ДС и избор на: адвокатски съвет,
председател на АС, контролен съвет, дисциплинарен
съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор
на делегати за общото отчетно-изборно събрание
на адвокатите в страната; 7. разни.
12266
78. – Съветът на Търговищката адвокатска
колегия на основание чл. 81, ал. 2 ЗА свиква редовно общо събрание на колегията на 30.І.2010 г.
в 9 ч. в залата на съвета в Търговище, ул. Лилия
4, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през 2009 г. и вземане на
решения по него; 2. доклад на контролния съвет;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане на
бюджет на съвета на колегията за 2010 финансова
година; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния
съд и избор на адвокатски съвет, председател на
адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6.
избор на делегати за общото събрание на адвокатите от страната; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на посоченото място.
Материалите за събранието са на разположение
на членовете на колегията в офиса на САК в Търговище на посочения адрес.
12307
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42. – Управителният съвет на сдружение „Бизнес
център Харманли“, Харманли, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
22.І.2010 г. в 17 ч. в офиса на сдружението в Харманли,
ул. Петко Каравелов 4, при следния дневен ред: 1.
отчет на сдружението за дейността през 2009 г.; 2.
освобождаване на управителния съвет от отговорност;
3. избор на нов управителен съвет на сдружението;
4. промени в устава на сдружението; 5. приемане и
освобождаване на членове на сдружението; 6. приемане на работен план и бюджет на сдружението
за 2010 г.; 7. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да участват в общото събрание.
12306
38. – Управителният съвет на сдружение „Ту
рист“ – с. Гърдевци, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 9.I.2010 г. в 8 ч. в с.
Гърдевци при следния дневен ред: 1. приемане
молбата на Димитър Йорданов Стоянов да бъде
освободен като член на управителния съвет; 2.
избор на нов член на УС; 3. промяна на чл. 12,
ал. 3 от устава.
12259
28. – „Хелт енд Уелнес“ – А ДСИЦ, София,
вписано в търговския регистър с единен идентификационен код (ЕИК) 175130852, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане
на 195 000 обикновени акции с единична номинална
стойност 10 лв. и единична емисионна стойност
50 лв. съгласно решението за увеличаване на капитала от 975 000 лв. на 2 925 000 лв., прието от
съвета на директорите на 28.VII.2009 г. в рамките на
овластяването по чл. 44 от устава на дружеството,
и съгласно проспект за публично предлагане на
акции на дружеството, потвърден от Комисията
за финансов надзор (КФН) с Решение № 855-Е от
19.Х.2009 г. Предлаганите акции от увеличението
на капитала са от един клас като вече издадените
(стари акции) – обикновени, безналични, с право на
глас. Право да участват в увеличението на капитала
имат лицата, притежаващи и/или придобили стари
акции най-късно 7 дни след датата на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“. На следващия работен ден след изтичане на срока по пред
ходното изречение „Централен депозитар“ – АД,
открива сметки за права на тези лица, като срещу
всяка стара акция се издава 1 право; 1 право дава
възможност за записване на 2 нови акции. Всеки
може да придобие права при търговията с тях и
при провеждането на служебния аукцион. Всяко
лице може да запише най-малко една нова акция
и най-много такъв брой нови акции, който е равен
на броя на придобитите и/или притежавани от него
права, умножен по две. Могат да бъдат записвани
само цяло число нови акции. Началната дата за
прехвърляне на права/записване на акции е вторият
работен ден след изтичането на 7 дни от обнародване
на съобщението в „Държавен вестник” и публикуването му в един централен ежедневник (в. „Пари”).
В случай че това съобщение бъде публикувано в
двата вестника на различни дати, началната дата
е вторият работен ден, следващ изтичането на 7
дни от по-късната от двете дати. Крайният срок
за прехвърляне на правата е първият работен ден,
следващ изтичането на 14 дни, считано от началната
дата за прехвърляне. Последната дата за търговия
с права на борсата е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Притежаващите
права или придобилите права при борсовата им
търговия могат да запишат срещу тях съответния
брой нови акции до изтичането на крайния срок за
прехвърлянето на правата. Инвеститорите трябва
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да имат предвид, че всички неупражнени в този
срок права се предлагат за продажба на служебния
аукцион, организиран от БФБ на 5-ия работен ден
след крайната дата за прехвърляне на правата. На
него се предлагат за продажба всички права, които
не са упражнени и срещу които не са записани
нови акции до изтичане на срока за прехвърляне
на правата. Край на подписката: първият работен
ден, следващ изтичането на 15 работни дни от деня,
в който изтича срокът за прехвърляне на правата.
До изтичане на този срок придобилите права при
служебния аукцион могат да запишат срещу тях
съответния брой нови акции. Записването на нови
акции се извършва, като за това притежателите на
права подават писмени заявки до инвестиционните
посредници – членове на Централния депозитар,
при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Ако заявителите притежават
права по сметки при упълномощения от емитента
инвестиционен посредник „Фина – С“ – АД, заявките могат да бъдат подавани на неговия адрес,
който е посочен в проспекта за публично предлагане
на акции. Инвеститорите, получили права по техни
лични сметки в Централния депозитар, следва да
заявят прехвърлянето на правата преди упражняването им по свои подсметки при упълномощения
от емитента ИП „Фина – С“ – АД, или при други
инвестиционни посредници. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по
набирателна сметка на „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ:
IBAN BG15UBBS80025097491220, BIC UBBSBGSF
в банката-депозитар на дружеството „Обединена
българска банка“ – АД. Банковата сметка трябва
да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката. Капиталът на дружеството
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ще бъде увеличен само ако бъдат записани/платени най-малко 150 000 нови акции. Проспектът
за публично предлагане на акции на „Хелт енд
Уелнес“ – АДСИЦ, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните
адреси: в офиса на „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ,
София, ул. Цар Самуил 79, ет. 3, ап. 7, тел: +359
(2) 981 47 68, Интернет страница: www.sanaspahotels.
bg/bg/about-us; e-mail: headoffice@sana-bg.com; лице
за контакти: Николинка Рангелова, от 9 до 17 ч.
всеки работен ден; в офиса на ИП „Фина – С“ – АД,
София, ж.к. Красно село, ул. Дебър 17, тел. +359 (2)
818 55 19, e-mail: fina@fina-s.com, лице за контакти:
Теодора Танева, от 9 до 17 ч. всеки работен ден.
Проспектът и допълнителна публична информация
за „Хелт енд Уелнес“ – АДСИЦ, могат да бъдат
получени и от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), както и чрез
специализираната финансова медия Инвестор.БГ
(www.investor.bg).
12198
Диньо Иванов Рогозинов – ликвидатор на „Общо
занаятчийко сдружение – Димитровград“, в ликвидация по ф.д. № 48/2003 на Хасковския окръжен
съд, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на
сдружението да предявят вземанията си.
12247
Пламен Димитров Георгиев – ликвидатор на
„Логико“ – ЕООД, София, в ликвидация по гр. д.
№ 6441/91, на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите на дружеството да предявят вземанията си
в 6-месечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12171

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 обяв
ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2010 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър
жавен вестник“ за 2010 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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