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УКАЗ № 369
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Ирина Георгиева Бокова
от длъжността извънреден и пълномощен по
сланик на Република България във Френската
република, в Княжество Монако със седалище
в Париж и постоянен представител на Репуб
лика България към ЮНЕСКО.
Изпълнението на указа възлагам на ми
нистъра на външните работи.
Издаден в София на 5 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Минист ър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
12500

УКАЗ № 370
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Георги Костадинов Лечев
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за особените му заслуги в областта
на културата и изкуството.
Издаден в София на 5 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Минист ър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 5 НОЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Устройствения правилник
на Агенция „Митници“, приет с Постанов
ление № 1 на Министерския съвет от 2001 г.
(о б н ., Д В, б р. 4 о т 2 0 01 г.; и з м . и
доп., бр. 28 и 73 о т 20 01 г., бр. 97 о т
2002 г., бр. 64 и 106 от 2004 г., бр. 3 от 2005 г.,
бр. 37, 48 и 65 от 2006 г., бр. 11 и 87 от 2007 г.,
бр. 61 от 2008 г. и бр. 4 и 81 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „4003“ се заменя с „3899“.
2. В ал. 2 числото „616“ се заменя с „567“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 8, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала в Централното
митническо управление на Агенция „Мит
ници” – 567 щатни бройки
Директор
1
Заместник-директори
4
Главен секретар
1
Инспекторат
21
Звено по сигурността
4
Звено за вътрешен одит
6
Обща администрация
140
в т.ч.:
дирекция „Финансово-стопански
дейности и управление на
собствеността“
59
дирекция „Правно-нормативна“
25
дирекция „Административно
обслужване“
42
дирекция „Национален учебен
център“
14
Специализирана администрация
390
в т.ч.:
дирекция „Митнически режими
и процедури“
34
дирекция „Тарифна политика“
38
дирекция „Последващ контрол“
50
дирекция „Противодействие на
митнически, валутни и акцизни
нарушения“
40
дирекция „Оперативен митнически
и акцизен контрол“
98
дирекция „Митническа статистика
и автоматизация“
56
дирекция „Международни
отношения“
24
дирекция „Централна митническа
лаборатория“
25
дирекция „Акцизи“
25“
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Заключителна разпоредба
§ 3. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 3
от Постановление № 215 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на финансите и
за преобразуване и закриване на администра
тивни структури към министъра на финансите
(обн., ДВ, бр. 104 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112
от 1999 г., бр. 30 от 2000 г., бр. 4, 16, 17, 55
и 87 от 2001 г., бр. 9 и 79 от 2002 г., бр. 42,
49 и 102 от 2003 г., бр. 8, 64 и 106 от 2004 г.,
бр. 27, 56, 76, 90 и 103 от 2005 г., бр. 2, 37,
48, 56, 65, 77, 90 и 93 от 2006 г., бр. 11, 26, 53
и 84 от 2007 г., бр. 37, 61, 79 и 108 от 2008 г.
и бр. 81 и 85 от 2009 г.) в т. 2 числото „4003“
се заменя с „3899“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12478

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 5 НОЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Наредба за Eдинната инфор
мационна система за противодействие на
престъпността
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредба за Един
ната информационна система за противодей
ствие на престъпността.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Наредбата за Единната
информационна система за противодействие
на престъпността, приета с Постановление
№ 327 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ,
бр. 2 от 2008 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 де
кември 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за Eдинната информационна система за про
тиводействие на престъпността
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. редът и начинът на изграждане, под
държане, използване и развитие на Единната
информационна система за противодействие
на престъпността (ЕИСПП) и технологич
ните изисквания за поддържане на нейния
интегритет;
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2. съставът и дейността на Междуведом
ствения съвет за методическо ръководство
на ЕИСПП;
3. взаимодействието на органите на съдеб
ната власт, Министерството на вътрешните
рабо т и, Държавна а г енц и я „На ц иона л на
сигурност“, Министерството на отбраната,
Министерст вото на п равосъдието и Ми
нистерството на финансите по осигуряване
функционирането на ЕИСПП.
Чл. 2. Единната информационна систе
ма за противодействие на престъпността се
състои от:
1. централна компонента (ядро) на систе
мата и комуникационни компоненти;
2. ведомствени автоматизирани информа
ционни системи (ВАИС) на съдебната и на
изпълнителната власт, свързани с ядрото,
които обработват информация за събития и
обекти от наказателния процес и изпълнение
на наказанията;
3. автоматизирани работни места (АРМ)
за справки в ЕИСПП.
Чл. 3. (1) Органите на съдебната власт,
Министерството на вътрешните работи, Дър
жавна агенция „Национална сигурност“, Ми
нистерството на отбраната, Министерството на
правосъдието и Министерството на финансите
изграждат, поддържат и развиват ЕИСПП.
(2) Дейностите по поддържане и развитие
на ЕИСПП се подпомагат от Министерството
на регионалното развитие и благоустройство
то, Националния статистически институт и
Българския институт по стандартизация.
Чл. 4. (1) Методическото ръководство на
ЕИСПП и взаимодействието между органите и
институциите по чл. 3, ал. 1 се осъществяват
от Междуведомствения съвет по чл. 383, ал. 1
от Закона за съдебната власт (ЗСВ), наричан
по-нататък „Междуведомствения съвет“.
(2) Взаимодействието на органите и инсти
туциите по чл. 3, ал. 1 се осъществява при
спазване на принципите за:
1. ведомствена независимост;
2. прилагане на общи стандарти и техно
логични регламенти;
3. съгласувана защита на ЕИСПП.
Чл. 5. (1) Взаимодействието на органите и
институциите по чл. 3, ал. 1 се осъществява
чрез изпълнение на нормативно определените
им задължения, както и чрез прилагане на
приетите от Междуведомствения съвет стан
дарти за информационно взаимодействие и
обмен на данни, технологични регламенти и
конкретни решения.
(2) Стандартите на ЕИСПП се изготвят
от прокуратурата на Република България и
след съгласуване с органите и институции
те по чл. 3 ал. 1 се внасят за приемане от
Междуведомствения съвет.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

(3) Поддържането и разпространението
на стандартите на ЕИСПП се извършват от
прокуратурата на Република България.
Чл. 6. Междуведомственият съвет изпраща
на всеки 6 месеца до Министерския съвет и
до Висшия съдебен съвет доклад за състоя
нието на ЕИСПП.
Г л а в а

в т о р а

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕИСПП
Чл. 7. (1) Прокуратурата чрез Национал
ната следствена служба изгражда, поддържа
и развива ядрото на ЕИСПП.
(2) Прокуратурата извършва изграждането
и развитието на комуникационни компоненти
за връзка на ядрото на ЕИСПП със свърза
ните ВАИС. Комуникационните компоненти
се експлоатират и поддържат от съответните
ведомства.
Чл. 8. (1) За изпълнение на задълженията по
чл. 378, ал. 5 и чл. 379, ал. 3 ЗСВ централните
компоненти на ВАИС се свързват с ядрото на
ЕИСПП за осигуряване на информация за:
1. досъдебните производства в Министер
ството на вътрешните работи;
2. досъдебните производства в Министер
ството на отбраната;
3. досъдебните производства, водени от
следствените органи;
4. досъдебните производства и производ
ствата по изпълнение на наказанията в обхвата
на дейността на прокуратурата;
5. съдебните производства по наказателни
дела;
6. изпълнението на наказанията и за за
държаните лица.
(2) За нуждите на наказателния процес
информация в ЕИСПП се предоставя и за:
1. съдимост на лицата – от Министерството
на правосъдието и от районните съдилища;
2 . б ъ л г ар ск и док у мен т и з а с а мол и ч
ност – от Министерството на вътрешните
работи;
3. гражданската регистрация на физически
лица – от Министерството на регионалното
развитие и благоустройството чрез национална
база данни „Население“;
4. код по БУЛСТАТ – от Министерството на
правосъдието чрез Агенцията по вписванията.
Чл. 9. (1) Комуникационните канали меж
ду ядрото на ЕИСПП и комуникационните
компоненти се осигуряват от Министерския
съвет чрез мрежата на държавната админи
страция.
(2) Комуникационните канали между ко
муникационните компоненти и свързаните
ВАИС се осигуряват от съответните ведом
ства и органи.
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Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ, ОРГАНИ И ДЕЙНОСТ НА
МЕЖДУВЕДОМСТВЕНИЯ СЪВЕТ
Раздел I
Състав и органи на Междуведомствения съвет
Чл. 10. (1) Междуведомственият съвет се
състои от председател и членове – по един
представител на: Висшия съдебен съвет, Вър
ховния касационен съд, Прокуратурата, Наци
оналната следствена служба, Министерството
на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност”, Министерството на
отбраната, Министерството на правосъдието,
Министерството на финансите и Националния
статистически институт.
(2) В работата на Меж ду ведомствени я
съвет без право на глас могат да участват по
покана представители на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
Българския институт по стандартизация и на
други институции.
Чл. 11. Председател на Междуведомствения
съвет е главният прокурор или определен от
него представител.
Чл. 12. (1) Дейността на Междуведомстве
ния съвет се подпомага от Междуведомствена
експертна комисия.
(2) Членовете на Меж д у ведомствената
експертна комисия се определят от ръко
водителите на органите и институциите по
чл. 10, ал. 1.
(3) Междуведомственият съвет може да
определя експертни работни групи за изпъл
нение на конкретни задачи.
Раздел II
Организация на дейността на Междуведом
ствения съвет
Чл. 13. Междуведомственият съвет:
1. осъществява методическо ръководство
на изграждането, внедряването, развитието,
поддържането и ползването на ЕИСПП;
2. приема методика за определяне на ин
формационните обекти според стандартите
на ЕИСПП;
3. съгласува дейността на органите на
съдебната власт, Министерството на вътреш
ните работи, Държавна агенция „Национална
сигурност“, Министерството на отбраната,
Министерството на правосъдието и Минис
терството на финансите и на Националния
статистически институт във връзка с ЕИСПП.
Чл. 14. (1) Междуведомственият съвет се
свиква на заседания от председателя наймалко веднъж на 3 месеца с писмена покана
до членовете на съвета.
(2) По изключение заседание се свиква и по
предложение на член на Междуведомствения
съвет по ред, определен от съвета.
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(3) Заседанията се провеждат във време
и на място, определени от председателя на
Междуведомствения съвет.
Чл. 15. Членовете на Междуведомствения
съвет се уведомяват най-малко 10 дни преди
деня на провеждане на заседанието за времето
и мястото на провеждане, като им се пре
доставят проект на дневен ред и съответните
материали за разглеждане.
Чл. 16. Заседанията на Междуведомствения
съвет се ръководят от председателя.
Чл. 17. Председателят предлага дневен ред
за заседание на Междуведомствения съвет,
който се обсъжда и гласува от членовете му.
Чл. 18. Заседание на Междуведомствения
съвет се провежда, ако присъстват предсе
дателят и най-малко две трети от членовете
на съвета.
Чл. 19. (1) Решенията на Междуведом
ствения съвет се приемат с мнозинство от
половината плюс един глас от присъстващите
на заседанието членове.
(2) Решенията се приемат с явно гласуване.
Чл. 20. (1) За заседанието на Междуведом
ствения съвет и приетите решения се изготвя
протокол.
(2) Протоколът се подписва от председа
теля на Междуведомствения съвет. Копие от
протокола се изпраща на всички членове на
Междуведомствения съвет.
Чл. 21. (1) Заседанията на Междуведом
ствения съвет са закрити.
(2) На тях могат да присъстват експерти,
определени от членовете на съвета, за под
помагане на дейността им, както и други
лица, определени с решение на Междуве
домствения съвет.
Чл. 22. Организацията на заседанията на
Междуведомствения съвет и съхраняването на
документацията за дейността му се извършват
от администрацията на прокуратурата.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИТЕ И
ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ
ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕИСПП
Чл. 23. (1) Компонентите по чл. 2 се из
граждат, осигуряват, развиват и поддържат
по реда на глава втора.
(2) Ведомствените комуникационни ком
поненти за връзка на ядрото на системата с
ВАИС и АРМ за справки се администрират
и осигуряват по линия на сигурността от
съответните органи и ведомства, в които са
инсталирани.
(3) Автоматизираните работни места за
справки в ЕИСПП се изграждат, поддържат
и администрират от органите и ведомствата,
чиято дейност осигуряват, след съгласуване
с Националната следствена служба по ред,
определен от Междуведомствения съвет.
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(4) Съгласуване на изграждането, развити
ето и свързването на компонентите по чл. 2
се осъществява на основата на стандартите
на ЕИСПП, решения на Междуведомствения
съвет и междуведомствени споразумения.
Чл. 24. (1) Централните компоненти на
ВАИС и АРМ за справки се свързват с ядрото
на ЕИСПП чрез ведомствените комуникаци
онни компоненти.
(2) Органите на съдебната власт, чиито
информационни системи не са свързани с
ядрото на ЕИСПП, осигуряват необходима
та информация за ЕИСПП чрез АРМ към
Централизираната информационна система
на следствените служби (ЦИССС) до свърз
ването им.
Чл. 25. (1) Всяко наказателно производ
ство се идентифицира еднозначно за целия
наказателен процес с идентификатор, приет
като стандарт по ЕИСПП – ЕИСПП номер
на наказателно производство.
(2) Делата по всяко наказателно производ
ство се съхраняват единно – в единно дело,
което се идентифицира с единния идентифи
катор по ал. 1.
(3) В съответното единно дело се прилага
карта. Образецът на картата, както и редът
и начинът за нейното изготвяне се определят
от Междуведомствения съвет.
(4) Идентификаторът, единното дело и
първоначалната карта по ал. 3 се създават
от органа, регистрирал пръв производството.
(5) Идентификаторите на всяко наказателно
производство се отразяват във ведомствените
информационни системи, които се свързват с
ЕИСПП, и в деловодните системи на органите
и институциите по чл. 3, ал. 1.
(6) Идентификацията на наказателното
производство не променя и не налага огра
ничения върху идентификацията на делата,
които то обхваща.
Чл. 26. (1) Всеки информационен обект
„престъпление“ се представя и се идентифи
цира еднозначно преди и за целия наказате
лен процес в рамките на изисквания, приети
като стандарт по ЕИСПП – ЕИСПП номер
на престъпление.
(2) Идентификаторът се създава от органа,
регистрирал пръв престъплението.
Чл. 27. (1) Органите и институциите по
чл. 3, ал. 1 осигуряват еднозначно привеж
дане на информацията от ВАИС към стан
дартите на ЕИСПП.
(2) Времевите параметри за въвеждане и
актуализиране на данни, постъпващи в ядрото
на ЕИСПП, се определят с решения на Меж
дуведомствения съвет и в междуведомствени
споразумения.
Ч л. 28 . Пр ок у рат у рат а на Реп у бл и к а
България планира средства за изграждане,
внедряване, под държане, експлоатаци я и
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развитие на компонентите на ЕИСПП, оп
ределени в чл. 7.
Чл. 29. (1) Органите и институциите по
чл. 3, ал. 1 осигуряват условия за функцио
ниране на ЕИСПП.
(2) Членовете на Междуведомствения съвет
осигуряват прилагането на стандартите на
ЕИСПП и на решенията на съвета в пред
ставляваните от тях органи и институции.
(3) Органите и институциите, свързани
с поддържането и ползването на ЕИСПП,
осигуряват технологичната дейност по експло
атацията на системата и експлоатационното
є единодействие с ВАИС.
(4) Органите и институциите, свързани с
поддържането и ползването на ЕИСПП, оси
гуряват централизирано администриране на
поддържаните от тях компоненти на ЕИСПП и
на връзката на техните системи към ядрото на
ЕИСПП чрез определени от тях организационни
структури, които осигуряват и внедряването,
поддържането и развитието на системата в
съответния орган.
(5) При обработка на класифицирана ин
формация органите и институциите, свързани
с поддържането и ползването на ЕИСПП,
осигуряват централизирано администриране
на сигурността съгласно нормативните актове
в областта на защита на информацията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Наредбата се приема
на основание чл. 378, ал. 4 и чл. 383, ал. 2
от Закона за съдебната власт.
12491

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 5 НОЕМВРИ 2009 Г.

за осигуряване на допълнителна субсидия на
Национална компания „Железопътна инфра
структура“ за 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителна субси
дия в размер 16 625 хил. лв. на Национална
компания „Железопътна инфраструкту ра“
за 2009 г. за поддръжка и експлоатация на
железопътната инфраструктура.
(2) За средствата по ал. 1 е приложена
разпоредбата на чл. 17, ал. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2009 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
по централния бюджет за 2009 г.
Чл. 3. Условията, редът и сроковете за
предоставяне на средствата по ал. 1, както и
контролът по тяхното разходване се уреждат
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с договорите по чл. 25, ал. 1 от Закона за
железопътния транспорт при спазване изис
кванията на Закона за държавните помощи.
Чл. 4. Министърът на финансите да извър
ши налагащите се промени по централния
бюджет за 2009 г. по реда на чл. 34 от Закона
за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно
вание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, инфор
мационните технологии и съобщенията и на
министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
4 ноември 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12492
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Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Правно-икономическо и
социално регулиране“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Производственотехническо и информационно
обслужване“ с териториалните звена

35

35
560

560“

§ 4. Трудовите и служебните правоотношения
на служителите се уреждат по реда на чл. 106,
ал. 1, т. 2 от Закона за държавния служител и
чл. 328, т. 2 от Кодекса на труда.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

12565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264

ОТ 9 НОЕМВРИ 2009 Г.
за изменение на нормативни актове на Ми
нистерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 12, ал. 4 от Уст ройствени я
правилник на Държавен фонд „Земеделие“,
приет с Постановление № 255 на Министер
ския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 87 от 2009 г.),
числото „1535“ се заменя с „1660“.
§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 125 на Министерския съ
вет от 2006 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на земеде
лието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г., бр. 76
и 83 от 2008 г. и бр. 3, 42 и 84 от 2009 г.) в
т. 12 числото „723“ се заменя с „598“.
§ 3. В Устройствения правилник на Изпъл
нителна агенция „Борба с градушките“, приет
с Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2000 г.; изм.
и доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 88 от 2001 г.,
бр. 111 от 2003 г., бр. 62 от 2007 г. и бр. 71 и
76 от 2008 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 1 числото „723“ се заменя
с „598“.
2. Приложението към чл. 11, ал. 1 се из
меня така:
„Приложение
към чл. 11, ал. 1
Обща численост на служителите в организа
ционните структури и административните звена
на агенцията – 598 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Служител по сигурността на информацията
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ОТ 10 НОЕМВРИ 2009 Г.
за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на земеделието и храните и
създаване на областни дирекции „Земеделие“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на земеделието и храните.
Чл. 2. (1) Създава областни дирекции „Зе
меделие“ като специализирани териториални
администрации към министъра на земеделието
и храните чрез преобразуване на областните
дирекции „Земеделие“ и общинските служби
по земеделие в структурата на Главна ди
рекция „Земеделие“ на Министерството на
земеделието и храните.
(2) Дейността, структурата, организацията
на работа и числеността на персонала на об
ластните дирекции „Земеделие“ се уреждат с
устройствен правилник, издаден от министъра
на земеделието и храните.
(3) Областните дирекции „Земеделие“ са
юридически лица на бюджетна издръжка със
седалище областните центрове.
(4) Областните дирекции „Земеделие“ са
второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на земеделието и
храните.
Чл. 3. (1) Областните дирекции „Земеделие“
се ръководят и представляват от директор,
който е орган на изпълнителната власт по
смисъла на чл. 19, ал. 4, т. 4 от Закона за
администрацията.
(2) Директорът се назначава с договор,
който се сключва, изменя се и се прекратява
от министъра на земеделието и храните.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Трудовите и служебните правоот
ношения на служителите в областните дирек
ции „Земеделие“ и в общинските служби по
земеделие в структурата на Главна дирекция
„Земеделие“ на Министерството на земеде
лието и храните преминават към областните
дирекции „Земеделие“ по реда на чл. 123 от
Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за дър
жавния служител.
(2) Движимите вещи, ползвани от тери
ториални звена по ал. 1 в структурата на
Министерството на земеделието и храните,
се предоставят на областните дирекции „Зе
меделие“ при условията и по реда на чл. 28
от Закона за държавната собственост.
§ 2. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на земеделието и храните,
приет с Постановление № 125 на Министерския
съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 3, 62 и 77 от 2007 г., бр. 45 и
76 от 2008 г. и бр. 3, 62 и 84 от 2009 г.).
§ 3. В Постановление № 125 на Минис
терския съвет от 2006 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на земеделието и продоволствието (обн., ДВ,
бр. 48 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от
2007 г., бр. 76 и 83 от 2008 г. и бр. 3, 42 и 84
от 2009 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 2, ал. 2 се създава т. 24:
„24. Областни дирекции „Земеделие“.“
2. В приложението към чл. 2, ал. 3 се
създава т. 24:
„2 4. 2 8 о б л ас т н и д и р ек ц и и „З емеде 
лие“ – 1742.“
§ 4. В Единния класификатор на длъжност
ите в администрацията, приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и
46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г.,
бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г. и
бр. 2, 3, 18, 34, 44, 80, 83 и 84 от 2009 г.), в
т. 1 от Забележките, Второ ниво след думите
„административните структури, създадени със
закон към министър“ се добавя „Областните
дирекции „Земеделие“.
§ 5. Средствата за изпълнение на постано
влението и средствата за работните заплати
на слу ж ителите на областните дирек ции
„Земеделие“ се осигуряват от бюджета на
Министерството на земеделието и храните за
2009 г.
§ 6. В приложение № 8 към чл. 6, ал. 3
от Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2009 г. за заплатите в бюджетните
организации и дейности (обн., ДВ, бр. 18 от
2009 г.; изм., бр. 36, 64, 81 и 85 от 2009 г.) се
правят следните изменения:
1. На ред 9, колона 3:
а) точки 2 и 3 се отменят;
б) досегашната т. 4 става т. 2.
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2. Създава се нова т. 3:
„3. Дирекция „Директни плащания и па
зарна подкрепа.“
§ 7. Постановлението се приема на осно
вание чл. 35 във връзка с чл. 38, ал. 2, т. 3
от Закона за администрацията.
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Министерството на земеделието и храните
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят органи
зацията, редът на дейност, функциите и чис
леността на персонала на Министерството на
земеделието и храните, наричано по-нататък
„министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на земеделието
и храните е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София и с адрес: бул.
„Христо Ботев“ № 55.
(2) Министерството е организирано в глав
на дирекция и в дирекции, които подпомагат
министъра на земеделието и храните при
осъществяване на правомощията му, осигу
ряват технически дейността му и извършват
дейности по административното обслужване
на физическите и юридическите лица.
Чл. 3. Дейността на министерството се
осъществява на основата на принципите: за
конност, откритост, достъпност, ефективност,
отговорност и координация.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗЕ
МЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и
храните, наричан по-нататък „министъра“, е
централен едноличен орган на изпълнителната
власт, който ръководи, координира и контро
лира прилагането на държавната политика в
областта на земеделието, селските райони,
горите, рибното стопанство и аквакултурите.
(2) Министърът контролира цялостната
дейност на специализираните териториални
структури – областни дирекции „Земеделие“.
(3) Министърът ръководи и представлява
Министерството на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) При осъществяването на поли
тическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощи
ята си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
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(2) Министърът делегира със заповед пра
вомощия 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.
Раздел II
Правомощия на министъра на земеделието
и храните
Чл. 6. В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на
нормативните актове министърът:
1. провежда националната политика за
развитие на растениевъдството и животно
въдството и на свързаните с тях дейности;
2. провежда държавната политика в об
ластта на зърнопроизводството, търговията и
съхраняването на зърно и зърнопреработката,
производството, търговията и употребата на
фуражи;
3. провежда държавната политика за раз
витие на поливното земеделие, преструк
ту риране на хидромелиоративния фонд и
насърчаване формирането на сдружения на
водоползвателите;
4. провежда държавната политика в област
та на контрола върху храните от растителен
и животински произход, суровините, стра
ничните животински продукти и продуктите,
получени от тях, и специфичните растителни
продукти, като следи за спазването на изис
кванията към храните, мерките и условията за
осигуряване на тяхната хигиена и безопасност
за човешкото здраве и за околната среда;
5. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с опазването на земедел
ските и горските земи, както и с изработването,
поддържането, съхраняването и ползването
на кадастралната информация от картата на
възстановената собственост;
6. прилага политиката за финансиране от
държавния бюджет чрез специални фондове
и чрез фондовете на Европейския съюз (ЕС)
на проекти и програми в областта на земе
делието и селските райони;
7. е ръководител на управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.;
8. взаимодейства, финансира и контролира
дейността на Селскостопанската академия,
както и на професионалните учебни заведе
ния в областта на земеделието и свързаните
с него дейности;
9. отговаря за прилагане достиженията на
правото на ЕС в областта на своите право
мощия;
10. организира, координира и контролира
дейността по прилагането на Общата селско
стопанска политика (ОСП), Политиката по
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безопасност на храните и Общата политика
по рибарство (ОПР) на ЕС;
11. ръководи, организира и контролира
дейността по акредитиране на разплащателна
агенция за администриране на плащанията
от европейските земеделски фондове и Евро
пейския фонд за рибарство;
12. организира, ръководи и контролира
дейността по създаването и прилагането на
Интегрирана система за администриране и
контрол (ИСАК);
13. управлява и контролира процесите
на изпитване и установяване техническата
изправност на земеделската техника;
14. ръководи разработването и координира
политиката за развитие на селскостопанския
пазар в Република България;
15. създава необходимата организация, оси
гурява финансирането и прави предложения
за предоставяне на концесии;
16. координира и контролира дейностите по
управление на недвижимите имоти, предоста
вени за управление на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
17. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
18. упражнява правата на държавата като
собственик на капитала в търговски дружества
с държавно участие в капитала и в държавните
предприятия в областта на земеделието, както
и осъществява правомощията като орган по
чл. 6 от Закона за обезщетяване на собстве
ниците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
19. ръководи дейността по извършването
на лицензионна, разрешителна и регистраци
онна дейност, както и последващ контрол в
предвидените от закона случаи;
20. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация в министерството и утвърждава
вътрешни правила за работа с класифицирана
информация;
21. организира и ръководи дейността по
управление при кризи и дейностите по отбра
нително-мобилизационна подготовка (ОМП);
22. изпълнява и други функции, определени
със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 7. (1) За постигане целите на аграрната
политика министърът разработва стратегия
за развитието на селското стопанство на
основата на съвременните научни методи и
информационна система, съдържаща данни за:
1. състоянието на аграрния сектор;
2. състоянието и тенденциите на развитие
на земеделието и безопасността на храните
на европейско и световно равнище;
3. влиянието и резултатите от държавната
политика в аграрния отрасъл и в икономиката
като цяло.
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(2) Стратегията по ал. 1 се формулира
ежегодно в аграрния доклад на министъра и
се одобрява от Министерския съвет.
Чл. 8. (1) Министърът осигурява разра
ботването и предлага на Министерския съвет
проекти на законови и подзаконови норматив
ни актове за осъществяване на държавната
политика в областите от своята компетентност.
(2) При упражняване на правомощията
си министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 9. (1) При формулиране и разрабо
тване на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
земеделието, както и при представянето на
тази политика пред обществото министърът
образува на свое пряко подчинение полити
чески кабинет, който включва началника на
кабинета, заместник-министрите, парламен
тарния секретар и директора на дирекция
„Връзки с обществеността и протокол“.
(2) Политическият кабинет има съвещател
ни, контролни и информационно-аналитични
функции, обобщава оценките за състоянието
и перспективите за развитие на селското
стопанство, предлага програми за постигане
целите на селскостопанската политика и дава
насоки за разработване на прогнози и страте
гии за успешното развитие на тази политика.
(3) Политическият кабинет:
1. периодично събира, обобщава и анализи
ра информация, необходима за разработване
на политически решения;
2. обменя информация с политическите
кабинети на другите министри;
3. осъществява връзките на министъра и
на министерството с обществеността.
(4) Министърът със заповед определя функ
циите на членовете на политическия кабинет.
(5) В състава на политическия кабинет се
включват и съветници, експерти и технически
сътрудници, които се назначават по трудов
договор. Техните правоотношения се прекра
тяват по преценка на органа по назначаването
или с прекратяване на пълномощията му.
Чл. 10. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политиче
ската програма на правителството в областта
на общата селскостопанска политика, при
разработване на проекти на нормативни акто
ве и при изпълнението на правомощията му.
Чл. 11. Началникът на политическия ка
бинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на ми
нистър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
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2. информира министъра за хода на ежеднев
ната работа в министерството и за текущата
кореспонденция, която получава, преглежда
и насочва по компетентност, и съгласува с
главния секретар текущата дейност на адми
нистрацията;
3. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовка
та на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
4. организира и контролира работата на
експертните и техническите сътрудници 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. отговаря за изготвянето на годишния
доклад за дейността на министерството и
подчинените му административни структури,
в който се отчита постигането на поставените
стратегически цели и приоритети от програ
мата на Министерския съвет.
Чл. 12. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“:
1. планира дългосрочната медийна поли
тика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на министерството;
2. възлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
3. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
4. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на редовна информация за дей
ността на министъра и на министерството в
публичното пространство;
5. съгласува с началника на кабинета ме
дийните изяви на членовете на политическия
кабинет;
6. участва в организирането на посещенията
на министъра и на заместник-министрите в
чужбина и предоставя информация за отра
зяването им от медиите;
7. участва в подготовката на отговорите на
министъра за парламентарен контрол;
8. координира постъпването на информация
на страницата на министерството в интернет;
9. организира архив на медийните изяви на
членовете на политическия кабинет.
Чл. 13. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
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б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламен
тарните групи;
в) коорд и н и ра, у час т ва и кон т рол и ра
подготовката на отговорите на министъра за
парламентарния контрол;
г) проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народ
ното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до отрасъла,
и съдейства за разрешаване на възникнали
въпроси;
д) осъществява размяна на информация
между народните представители и министъра
за конкретни случаи в определени райони на
страната.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Раздел IV
Отношения на министъра с другите държавни
органи и със структурите на гражданското
общество
Чл. 14. При осъществяване на правомо
щията си министърът:
1. взаимодейства с другите министри и с
органите на изпълнителната власт за провеж
дане на единна държавна политика и отговаря
за дейността си пред Министерския съвет и
Народното събрание;
2. издава актове сам или съвместно с други
министри и внася за приемане от Министер
ския съвет документи и проекти на актове;
3. поддържа взаимоотношения с неправи
телствени организации, с представителите на
гражданското общество и със синдикатите;
4. разработва и внася за приемане от Ми
нистерския съвет проекти на международни
договори и участва в провеждането на пре
говори за сключването им;
5. представя в Министерския съвет ежего
ден доклад за дейността на министерството.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 15. (1) Министерството е структури
рано в дирекции, инспекторат и финансови
контрольори.
(2) Общата численост на персонала и чис
леността на отделните административни звена
в министерството е посочена в приложението.
Чл. 16. Министърът утвърждава структу
рата на административните звена и щатни
те разписания по предложение на главния
секретар.
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Раздел II
Главен секретар
Чл. 17. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство, осигурява
организационната връзка между политическия
кабинет и звената в администрацията, коорди
нира оперативната дейност на министерството
в изпълнение на законовите разпореждания на
министъра, работи под негово ръководство и
се отчита за своята дейност пред него.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на админи
страцията на министерството, като:
1. организира разпределението на задачи
те за изпълнение между административните
звена в министерството;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в министерството и осъществява кон
трол по изпълнението на възложените задачи;
3. ръководи, координира и контролира под
готовката на становища на министъра по ма
териали за заседания на Министерския съвет;
4. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на ад
министрацията;
5. координира и осъществява общ кон
трол върху дейността по стопанисването и
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
6. организира подготовката на проекта на
бюджет на администрацията;
7. утвърждава длъжностните характерис
тики на служителите;
8. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет и с главните
секретари на другите министерства и адми
нистративни структури;
9. изпълнява и други задачи, определени
със заповед на министъра.
(3) Главният секретар отговаря за изготвя
нето на ежегодния доклад на министерството
за състоянието на администрацията.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 18. (1) Инспекторатът е на пряко подчи
нение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции върху дейността
на администрацията и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към ми
нистъра без посредничеството на членовете
на политическия кабинет и главния секретар.
(2) Инспекторатът извършва цялостни и
тематични проверки на административните
структури в министерството и във второсте
пенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра, включително по сигнали или
при случаи с обществен отзвук. Проверките
се извършват въз основа на писмена заповед
на министъра.
(3) При осъщес т вява не на фу нк ц ии т е
инспекторите имат право да изискват доку
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менти, данни, становища, справки и др. от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите от
системата на министерството са длъжни да
оказват пълно съдействие при извършване
на проверките.
(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва проверки по осъществяване
на административната дейност в министер
ството и във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра, като
може да извършва анализ на ефективността
на дейността на администрацията;
2. подпомага министъра, като извършва
проверки по постъпили сигнали за конфликт
на интереси или за корупционни действия
във връзка с прилагането на ПРСР и ОПРСР;
3. по заповед на министъра може да из
вършва и други контролни дейности по при
лагането на ПРСР и ОПРСР;
4. осъществява контролни дейности по де
кларациите, предвидени в чл. 12 от Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт на
интереси (ЗПРКИ), подавани от служителите
в министерството, и контролира второсте
пенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра по прилагането на ЗПРКИ;
5. извършва проверки за установяване на
конфликт на интереси на служители в минис
терството съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 ЗПРКИ;
6. извършва проверки по постъпили сигна
ли, съдържащи данни за корупционни действия
на служители в администрацията на минис
терството и на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
7. контролира спазването на етичните
правила съгласно Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация и
Етичния кодекс за поведение на служителите
в министерството;
8. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по постъпили в министерството
заявления и сигнали срещу действия или без
действия на служители от администрацията;
9. контролира спазването на предписанията,
дадени от компетентните органи при извър
шени проверки, одити, инспекции и ревизии,
като при извършване на контролната дейност в
инспектората се представят копия от докладите
на Сметната палата, Агенцията за държавна
финансова инспекция, дирекция „Вътрешен
одит“ към министерството, както и от други
органи, касаещи дейността на администра
тивните структури в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
10. анализира причините и условията за
констатираните нарушения и предлага мерки
за отстраняването им;
11. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, както и на вътрешни
актове, уреждащи дейността на министер
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ството и на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
12. може да предлага на министъра обра
зуване на дисциплинарни производства при
констатирани нарушения на трудовите или
служебните задължения, предвидени в Кодек
са на труда, Закона за държавния служител
и Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
13. изготвя годишен доклад до министъра
за резултатите от дейността си;
14. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(5) Организацията на дейността на инспек
тората се определя в утвърден от министъра
вътрешен правилник.
Раздел IV
Финансови контрольори
Чл. 19. (1) Финансовите контрольори осъ
ществяват предварителен контрол за законо
съобразност на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност; осъществяват
проверки и преди вземането на решения за
поемане на задължения и извършване на разход
със средства, получени от републиканския бю
джет. При осъществяването на предварителния
контрол финансовите контрольори изразяват
мнение за законосъобразност преди поемане
на задължения или за извършване на разходи.
(2) Финансовите контрольори са на пряко
подчинение на министъра.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 20. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешния одит по Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дей
ността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в министер
ството, вк лючително на разпоредителите
със средства на ЕС 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) Директорът на дирекцията по ал. 1
докладва пряко на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1 осъществява след
ните дейности:
1. планира, извършва и док ладва дей
ността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс
на вътрешните одитори, статута на вътреш
ния одит и утвърдената от министъра на
финансите методология за вътрешен одит в
публичния сектор;
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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 за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и раз
пределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента, одитния подход и техники, вид
и обем на проверките;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейността със законовите и подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организация по опазване на акти
вите и информацията, както и ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово иска
не, като дава съвети, мнения и други с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контрола, 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 кон
трол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годи
шен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
11. предлага на министъра план за повиша
ване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публич
ния сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел VI
Дирекция „Сигурност“
Чл. 21. (1) Дирекция „Сигурност“ е на пря
ко подчинение на министъра и осъществява
следните функции:
1. подпомага министъра по осигуряване
на готовността за работа в условия на кризи
от военен и невоенен характер и защита на
класифицираната информация;
2. разработва плана за привеждане от мирно
във военно положение и организира изпъл
нението на мероприятията по подготовката
за работа във военно време;
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3. разработва плана на министерството за
действия при бедствия;
4. разработва плана на министерството за
управление при кризи вследствие на терорис
тична дейност;
5. организира разработването на воен
новременния план и осъществява неговото
поддържане и коригиране в съответствие с
утвърдена методология за военновременно
планиране;
6. организира участието на министерството
в осигуряването на защитата на гражданите
при кризи и осигурява поддържането на пунк
тове за управление в техническа готовност
за използване;
7. контролира изпълнението на задачите
по подготовката за работа във военно време
и в условия на кризи;
8. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване
на министерството и подведомствените му
структури при привеждане на страната от
мирно във военно положение и при кризи;
9. организира и осигурява взаимодейст
вието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането и използването на инфра
структурата и осигуряването на необходимите
граждански ресурси за отбраната на страната
и управлението при бедствия;
10. организира и осигурява взаимодейст
вието с другите министерства и ведомства
по отношение на ранното предупреждение и
оповестяване при бедствия;
11. планира, разпределя и отчита бюджетни
те средства по изграждането и експлоатацията
на комуникационно-информационна система
за управление при кризи и отбранително-мо
билизационна подготовка;
12. осигурява организационно и финансово
дейностите на министерството по участието
на Република България в НАТО;
13. осигурява взаимодействието със звената
по управление при кризи и информационно
то осигуряване от централната и местната
администрация;
14. участва в разработването на проекти
на нормативни актове за работа в условия
на кризи;
15. организира работата по изготвянето и
изпращането до Министерския съвет и до други
държавни органи на доклади и информация за
състоянието и дейността на министерството
по управление при кризи;
16. организира спазването на изисквания
та на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ);
17. осъществява контрол относно опреде
ляне нивото на класификация, регистрация,
движението, съхраняването и опазването от
нерегламентиран достъп на материалите и
док у мен т и те, съдържащи к ласифици рана
информация;
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18. издава и съответно отнема в определе
ните от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“ и води регистър
на проучените лица;
19. взаимодейства и предоставя информа
ция на Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и
отговаря за изпълнението на задължителните
указания на комисията;
20. разработва план за защита на класифи
цираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
21. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация,
отбранително-мобилизационната подготовка
и защитата при бедствия;
22. периодично и при поискване дава отчет
пред министъра и пред председателя на ДКСИ
за изпълнението на дейностите по защита на
класифицираната информация;
23. регистрира, получава, изпраща, раз
пределя, изработва, размножава, предоставя
и съхранява класифицираната информация в
съответствие с изискванията на ЗЗКИ, другите
нормативни актове и международни договори
в тази област;
24. от говаря за п рави лното от чи тане,
приемане, използване, раздаване, събиране,
съхраняване и опазване на материалите, съ
държащи класифицирана информация;
25. периодично извършва проверки за налич
ността и начина на съхраняване на материалите,
съдържащи класифицирана информация;
26. предлага конкретни мерки и организира
изпълнението им за отстраняване на същест
вуващите слабости и нарушения по отношение
на регистратурата и опазването от нерегламен
тиран достъп до класифицирана информация;
27. осигурява взаимодействие с органите
по сигурността на информацията;
28. извършва дейност по проектиране,
разработване, внедряване и експлоатация
на автоматизираната система за управление
при кризи;
29. разработва план за охрана на министер
ството чрез физически и технически средства
и следи за изпълнението му;
30. организира, осигурява и контролира вът
решния ред, охранителния и пропускателния
режим по отношение на служителите, имащи
достъп, или външни лица, получили достъп
до сградата на министерството.
(2) Дирекцията се ръководи от служителя
по сигурността на информацията.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 22. Общата администрация е органи
зирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси“;
2. дирекция „Административно обслуж
ва не и и нформа ц ион но -ком у н и к а ц ион н и
технологии“;
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3. дирекция „Финансово управление и
бюджет“;
4. дирекция „Счетоводство“;
5. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
6. дирекция „Управление на собствеността
и държавно участие“;
7. дирекция „Обществени поръчки“.
Чл. 23. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. разработва и осъществява съвременна
политика и стратегия по управлението на
човешките ресурси в системата на министер
ството, основаваща се на: прозрачна система
за наемане и подбор; система за въвеждане
на новопостъпили служители; система за
оценка на трудовото изпълнение и развитие
на кариерата; програми за обучение и про
фесионална квалификация и проектиране на
работните места;
2. участва в планирането на потребности
от нови служители за администрацията на
министерството и методически подпомага
дейността на звената по управление на човеш
ките ресурси в системата на министерството;
3. участва в изграждането на оптимална
организационна структура на министерство
то, осигуряваща най-ефикасна организация
на дейностите по разработване на политики
и стратегии, координация и контрол на из
пълнението им от агенциите към министъра;
4. организира и участва в разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъж
ностните характеристики и в процеса на атес
тиране на служителите от администрацията
на министерството;
5. разработва длъжностното и поименното
разписание на длъжностите и работните за
плати на служителите в администрацията на
министерството и подготвя съответните до
кументи по назначаването, преназначаването
и освобождаването на служителите съгласно
действащото законодателство, образува, води
и съхранява служебните и трудовите досиета
на служителите;
6. поддържа кадрова информационна сис
тема и картотека с личните и кадровите дела
на служителите в министерството, а и при
необходимост изисква информация от второ
степенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра във връзка с информация по
отношение на служебните и трудовите право
отношения в техните администрации;
7. издава и заверява служебни и трудови
книжки и удостоверения за служебен и трудов
стаж на служителите в министерството, както
и съгласува удостоверения за доходи, необхо
дими пред различни кредитни институции;
8. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпъл
нение на влезлите в сила съдебни решения за
възстановяване на работа на служители, на
които прекратяването на трудовото или слу
жебното правоотношение с министерството
е било признато за незаконно;
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9. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството в частта
по численост на персонала и разходваните
средства за работна заплата, включително за
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
10. прилага системата за заплащане и при
добивки на служителите в администрацията;
11. организира провеждането на конкур
си за държавни служители и набирането и
подбора на служителите по трудово право
отношение;
12. изготвя проекти на граждански догово
ри за нетрудови възнаграждения във връзка
с подпомагане дейност та на съответните
дирекции след получено от тях одобрение по
реда на вътрешните правила за организация
на административното обслужване и води
регистър на сключените договори;
13. координира организацията и обобщава
информация относно проведените обучения
на държавни служители в министерството.
Чл. 24. Дирекция „Административно об
служване и информационно-комуникационни
технологии“:
1. организира и осъществява документаци
онната дейност в министерството посредством
автоматизираната информационна система;
2. извършва класиране в дела, системати
зиране и съхраняване на всички документи,
създадени и постъпили в министерството;
3. извършва информационна и справочна
дейност по документите, съхранявани в де
ловодството и учрежденския архив;
4. организира и осигурява дейностите по
административното обслужване на физически
и юридически лица;
5. осигурява техническото обслужване на
дейността на администрацията;
6. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването и организира
внасянето на проекти на актове за заседания
на колегиума на министерството и на Ми
нистерския съвет;
7. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар за заседанията на колегиума
на министерството и на Министерския съвет;
8. организира информирането на служи
телите на министерството и на членовете на
политическия кабинет относно актовете на
колегиума на министерството и на Минис
терския съвет, които са свързани или засягат
дейността на министерството;
9. организира дейността по съгласуване,
одобряване от министъра и изпращане за
обнародване в „Държавен вестник“ на норма
тивните актове, които се издават от министъра;
10. изготвя проекти на административ
ните актове, издавани от министъра или от
упълномощено от него длъжностно лице,
по предварително зададена информация от
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компетентните дирекции или второстепен
ни разпоредители с бюджетни кредити към
министъра;
11. организира и осигурява автоматизация
на управленската дейност;
12. организира и осигурява техническата
поддръжка на автоматизираната информаци
онна и комуникационна инфраструктура на
министерството – локални мрежи, комуни
кационно оборудване, телефонна инсталация;
13. организира и осигурява поддръжката
на хардуера и системния софтуер на компю
търната техника на министерството;
14. осигурява поддържането и функционира
нето на системата за електронно деловодство
и електронните сертификати;
15. поддържа регистри на потребителите
за достъп до компютърната мрежа на минис
терството и на компютърната техника;
16. поддържа и актуализира вътрешната
информационна система – интранет;
17. съгласува и осъществява автоматизира
ния обмен на данни с национални и ведомстве
ни информационни системи и интеграцията
в единната комуникационна инфраструктура
на администрацията;
18. обезпечава технически функционира
нето на компютърната мрежа и защитата на
информацията от непозволен достъп;
19. осигурява съвместно с органите по
сигурността защитата на класифицираната
информация в електронен вид;
20. подпомага организирането и контро
лирането на охранителния и пропускателния
режим в сградите на министерството и в
поддържането на сигнално-охранителните
системи, телефонната централа на министер
ството и всички телефонни постове;
21. проучва, съгласува и контролира внед
ряването на регистри и бази данни, както и
нови съвременни технологии с цел повишаване
на сигурността и ефективността на същест
вуващите информационни и комуникацион
ни системи, както и въвеждането на нови
софтуерни решения в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
22. приема и изпраща по компетентност
жалби, сигнали и предложения във връзка с
дейността на министерството;
23. отговаря за организацията на работа
на приемната на министерството.
Чл. 25. Дирекция „Финансово управление
и бюджет“:
1. организира процеса по разработване
и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проектобюджета на системата на
министерството;
2. изготвя и представя за утвърждаване от
министъра бюджета на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
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кредити към министъра във вид и разбивка,
определени с нормативни актове и вътрешни
правила;
3. координира осъществяването на програм
ното и ориентирано към резултати бюджетно
планиране съгласно нормативните изисквания
и разработена от дирекцията методология
и в сътрудничество с всички структури на
министерството;
4. съвместно с компетентните админи
стративни звена от министерството изготвя
поименно разпределение на капиталовите
разходи и разчетите за финансирането им,
включително за второстепенните разпореди
тели с бюджетни кредити към министъра, и
организира утвърждаването им по нормативно
предвидения ред;
5. организира процеса по прилагането на
системата на делегираните бюджети чрез
разработването на формула за разпределение
на средствата, получени по единни разходни
стандарти, между професионалните гимназии
и училища, финансирани от министерството,
чрез мониторинг на изпълнението на делегира
ните бюджети и в съответствие с действащата
нормативна база;
6. предлага извършването на корекции и
отразява утвърдените корекции по бюджета
на министерството по програми, функции и
структури от системата на министерството;
7. участва във формирането на бюджетни
те приоритети и насоки на министерството,
анализира и оценката на стабилността на фи
нансирането на системата на министерството;
8. съгласува План-сметката на Държавен
фонд „Земеделие“ и текущите корекции в хода
на изпълнението є;
9. съгласува при предварителния контрол с
оглед на налични бюджетни кредити всички
документи и действия, свързани с финансовата
дейности на министерството;
10. анализира, заявява пред Министерство
то на финансите, разпределя и утвърждава
чрез Системата за електронни бюджетни
разплащания лимита за разходите между раз
поредителите с бюджетни кредити в системата
на министерството и одобрява плащанията
в СЕБРА;
11. изготвя ежемесечни и т римесечни
отчети за касово изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове, като
обобщава данните за цялата система, които
представя в Сметната палата и в Министер
ството на финансите;
12. изготвя отчетите за изпълнение на
програмния и ориентиран към резултати
бюджет на министерството, като обобщава
данните за цялата система, които представя
в Народното събрание, Сметната палата и в
Министерството на финансите;
13. изготвя периодични анализи, свързани с
изпълнението на приходната и разходната страна
на бюджета на министерството и на второсте
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пенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра, и участва при подготовката
на становища до ръководството по финансови
въпроси и по предложенията, свързани с при
ходната и разходната част на бюджета;
14. следи за изпълнението на утвърдените
капиталови разходи ежемесечно и изготвя
отчети и периодични анализи;
15. анализира разходването на средствата
за заплати, допълнителните и други въз
награждения за съответния месец и прави
целесъобразни предложения;
16. съдейства при определяне размера на
такси и цени за услуги, предоставяни от ми
нистерството и от второстепенните разпоре
дители с бюджетни кредити към министъра;
17. дава становища и отговаря текущо на
писма и запитвания, свързани с бюджетния
процес;
18. съгласува финансовите обосновки към
проекти на нормативни актове и оказва ме
тодическа помощ при разработването им;
19. разработва мотивирани предложения
за промени в мрежата от професионални
гимназии и училища – второстепенни разпо
редители с бюджетни кредити към министъра,
финансирани от министерството;
20. работи в тясна връзка с всички струк
турни звена в министерството и с второсте
пенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра, като обобщава и анализира
информацията, предоставена от тях, и оказва
методическа помощ.
Чл. 26. Дирекция „Счетоводство“:
1. организира и осъществява счетоводната
дейност на министерството в съответствие
със Закона за счетоводството, действащата
нормативна уредба в бюджетната сфера и
разработения индивидуален модел на счето
водна политика;
2. извършва счетоводно отчитане на при
ходите и разходите на бюджета на минис
терството и изготвя отчета за касовото му
изпълнение;
3. осъществява текущо наблюдение на
плащанията в СЕБРА на министерството;
4. осигурява данните и изготвя ежемесечни
и тримесечни отчети за касовото изпълнение
на бюджета и извънбюджетните сметки, както
и обобщава данните за цялата система;
5. съставя годишния финансов отчет на
министерството;
6. извършва счетоводното отчитане на
приходите и разходите по пълна бюджетна
класификация по счетоводни сметки от Смет
коплана за бюджетните предприятия и по
системата на „Единната сметка“;
7. изготвя годишния баланс на админи
страцията и консолидирания баланс за ми
нистерството;
8. изготвя, изплаща и контролира правил
ното начисляване на възнагражденията на
работещите в държавната администрация и
на изпълнителите по граждански договори;
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подава необходимата информация в терито
риалните дирекции на Националната агенция
по приходите и в регионалните управления
на социалното осигуряване;
9. осигурява, проверява и комплектува
необходимите документи за разплащане на
капиталови разходи по бюджета на минис
терството;
10. отчита набирането и изразходването на
извънбюджетните средства и фондове;
11. съблюдава и осъществява текущ и
последващ контрол по законосъобразното
изготвяне, обработка и съхраняване на сче
товодните документи;
12. изготвя, обобщава и подава дневниците
по Закона за данък върху добавената стойност
на всички разпоредители с бюджетни кредити
и на министерството;
13. участва в подготовката и извършването
на годишните инвентаризации и изготвя док
лад за състоянието на активите и пасивите
до министъра;
14. осигурява съхраняването и ползването
на счетоводната документация съгласно изис
кванията на Закона за счетоводството и ДДС
№ 20/2005 г.;
15. участва в разработването на методоло
гията и реда за отчетност и изготвя текущи и
периодични отчети и анализи за финансовото
състояние на министерството;
16. осъществява оперативен контрол и ор
ганизира текущото счетоводно отчитане на
средствата по външни заемни споразумения и
дарения, осъществява плащанията на минис
терството в системата на „Единната сметка“
и организира разходването на средствата по
валутните сметки;
17. участва в разработването на норматив
ни актове, планове и програми, свързани с
финансирането и отчитането на приходите
и разходите в системата на министерството;
18. подпомага изграждането и функциони
рането на системите за финансово управление
и контрол;
19. следи и отговаря за функционирането на
системата за двойния подпис, като поемането
на всяко финансово задължение или извърш
ването на всеки разход се осъществява само
след полагането на подписите на разпоредителя
или на упълномощено от него лице, на главния
счетоводител или на друго лице – съставител
на годишния финансов отчет; подписите се
полагат върху всички документи, свързани с
поемането на задължения или с извършването
на разходи, независимо от размера им;
20. осъществява методическо ръководство
на второстепенните разпоредители с бюджет
ни кредити към министъра при воденето на
текущата счетоводна отчетност, изготвянето
на оборотни ведомости, баланси, отчети за
касовото изпълнение на бюджета и извънбю
джетните сметки и фондове;
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21. предприема необходимите действия за
предотвратяване и отстраняване на рисковите
фактори при счетоводната дейност;
22. обобщава информацията, подавана в
персонален регистър към териториалните
дирекции на Националната агенция за при
ходите – София, и сигнализира при допускане
на несъответствия между подадените данни
и рекапитулациите и платежните документи;
23. изплаща предвидени допълнителни
средства по републиканския бюджет и по на
ционалните програми за развитие на средното
образование на професионалните гимназии
и училища – второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
24. осъществява взаимодействието с оста
налите дирекции в министерството по повод
на изпълняваните от дирекцията функции.
Чл. 27. Дирекция „Управление на собстве
ността и държавно участие“:
1. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на администрацията
на министерството с транспорт; регистрация
на моторни превозни средства, застрахова
не, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;
отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоковоматериалните ценности; организира и оси
гурява почистването и отговаря за санитар
но-хигиенните условия в административните
сгради на министерството и прилежащите
им терени;
2. отговаря за спазването на нормативни
те актове при експлоатацията и осигурява
поддръжката на собствеността на министер
ството и на недвижимите имоти – държавна
собственост, предоставени на министерството
за управление; организира извършването на
текущи ремонти, поправка на инвентар и
съоръжения;
3. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството;
4. предлага предприемане на разпореди
телни действия по отношение на недвижи
мите имоти и движимите вещи – държавна
собственост, предоставени за управление на
министерството, с цел постигане на макси
мална ефективност;
5. осигурява разпределението на помещени
ята в сградата на министерството за ползване
от служителите на съответното администра
тивно звено по изработена и одобрена от
главния секретар план-схема;
6. участва в разработването и поддържане
то на правилата за пропускателния режим и
плана за охраната на министерството;
7. подпомага министъра при упражнява
не правата на държавата върху дялове или
акции на търговски дружества, както и при
упражняване на правата му като орган на
управление на държавните предприятия;
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8. анализира финансово-икономическото
състояние на търговските дружества, в ко
ито министърът представлява държавата в
общото събрание или упражнява правата на
едноличния собственик на капитала, и пра
ви предложения до министъра във връзка с
тяхното преструкт у риране, приватизация,
ликвидация или несъстоятелност;
9. следи за изпълнението на възложените
задачи от страна на органите на управление
и контрол на държавните предприятия и
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на еднолич
ния собственик на капитала, като извършва
проверки за изпълнението на поставените
задачи; за резултатите от проверките инфор
мира министъра;
10. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
счетоводни отчети на държавните предприятия
и търговските дружества, в които министърът
представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния соб
ственик на капитала;
11. изготвя предложения до министъра
във връзка с искания за съвместна дейност,
ползване на банкови кредити и извършване
на разпоредителни дейности от търговските
дружества с държавно участие;
12. осъществява контакти и координация
с Агенцията за държавна финансова инспек
ция във връзка с постъпващите в дирекцията
доклади за извършени финансови инспекции
и изготвя предложения за санкциониране
на органите на управление на едноличните
търговски дружества, в които министърът
упражнява правата на едноличния собственик
на капитала, и в търговските дружества с
мажоритарно държавно участие в капитала;
13. подпомага министъра във връзка с
осъществяването на всички негови правомо
щия съгласно Правилника за реда за упраж
няване правата на държавата в търговските
дружества с държавно участие в капитала,
приет с Постановление № 112 на Минис
терския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от
2003 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2003 г.; Решение
№ 8260 на Върховния административен съд от
2005 г. – бр. 79 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 54
от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 103 от 2008 г.
и бр. 39 от 2009 г.), както и по отношение на
държавните предприятия;
14. предприема необходимите действия за
обезщетяване на собствениците по реда на
Закона за обезщетяване на собственици на
одържавени имоти и по отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държав
ни и общински предприятия във връзка с
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за приватизация и следпривати
зационен контрол;
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15. изготвя становища за разпоредителни
действия по отношение на недвижимите имоти
и движимите вещи – държавна собственост,
предоставени на професионалните гимназии
и училища – второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра;
16. подпомага контрола върху дейността
на кооперациите, създадени по Схемата на
земеделски капиталов фонд.
Чл. 28. Дирекция „Връзки с общественост
та и протокол“:
1. осигурява провеждането на информа
ционната политика на министерството, като
планира и координира осъществяването є;
2. отговаря за предоставяне на информаци
ята в съответствие с конституционните права
на гражданите след вземане на решение от
компетентните и упълномощените лица по
Закона за достъп до обществена информация;
3. информира обществеността за политика
та на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. организира публичните изяви на служи
телите на министерството и на администра
тивните структури към него;
5. отговаря за координацията на взаи
моотношенията с браншовите организации,
функциониращи в областта на земеделието
и горите;
6. осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на администра
тивните структури към министерството с
обществеността;
7. организира проучването и анализирането
на общественото мнение преди, по време и
след провеждането на определена политика
на министерството и анализира публикаци
ите в средствата за масово осведомяване за
дейността на министерството;
8. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства;
9. съгласува подготвените от парламен
тарния секретар отговори на министъра на
въпроси и питания по време на парламентар
ния контрол в Народното събрание;
10. отговаря за дизайна, поддържането и
ежедневното актуализиране на българската
и английската версия на официалния интер
нет сайт на министерството, като публикува
информация;
11. изготвя и координира програмата на
министъра и на ръководството на министер
ството;
12. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
по повод уреждане на протоколни и делови
срещи с ръководството на министерството;
13. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра и на ръководството на минис
терството;
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14. осъществява протоколната кореспон
денция на министъра и съдейства при осигу
ряването на преводи от и на български език;
15. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните коман
дировки на служителите на министерството,
на ръководителите на второстепенните разпо
редители в системата на министерството и на
едноличните търговски дружества с държавно
участие, в които правата на държавата като
собственик на капитала се упражняват от
министъра;
16. осигурява протоколната логистика при:
а) национални празници и мероприятия с
церемониален характер на други организации
с участието на министъра и ръководството
на министерството;
б) посещения на чужди делегации в страна
та на ниво министър и заместник-министър;
в) пътувания в страната и чужбина на ми
нистъра и ръководството на министерството;
г) работни и официални срещи на министъра
и ръководството на министерството;
17. координира и контролира организиране
то, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии с участието на министъра и ръко
водството на министерството;
18. отговаря за прилагането на протокол
ните стандарти на Република България в
министерството.
Чл. 29. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществените поръчки;
2. разработва документациите по проце
дурите за възлагане на обществени поръчки;
3. води регистър за сключените договори
по реда на Закона за обществените поръчки;
4. подготвя становища по представените
проекти на актове във връзка с прилагането
на Закона за обществените поръчки;
5. организира подготвянето и изпращането
на информацията, предвидена за вписване
в Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки;
6. отговаря за разработването, изменението
и допълнението на вътрешните правила за
провеждане на обществени поръчки;
7. съхранява документацията по провеж
дането на процедурите за възлагане на об
ществени поръчки.
Раздел VІІI
Специализирана администрация
Чл. 30. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Земеделие, гори и
поземлени отношения“ с две териториални
звена – регионални центрове „Поддържане на
бази данни на Системата за индентификация
на земеделските парцели“ (СИЗП) със статут
на дирекции със седалище Враца и Разград;
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2. дирек ци я „Правно -нормативни дей
ности“;
3. дирекция „Директни плащания и пазарна
подкрепа“;
4. дирекция „Агростатистика и стратегии“;
5. дирекция „Държавни помощи и регу
лации“;
6. дирекция „Европейска координация и
международни отношения“;
7. дирекция „Развитие на селските райони“;
8. дирекция „Здравеопазване на животните
и безопасност на храните“;
9. дирекция „Растениевъдство“;
10. дирекция „Животновъдство“;
11. дирекция „Наблюдение, координация и
административен контрол на Разплащателната
агенция“.
Чл. 31. (1) Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“:
1. подпомага министъра при провежда
нето на държавната политика в областта на
земеделието и горите, както и прилагането
на ОСП на ЕС, поземлените отношения и
комасацията;
2. координира и подпомага контрола на ми
нистъра по отношение на цялостната дейност
на специализираните териториални структури
в системата на министерството;
3. участва в разработването на ежегодния
аграрен доклад;
4. създава и поддържа в актуално състояние
Системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП) и специализираните бази
данни и регистри, свързани с нея, по начин,
осигуряващ безпроблемното функциониране
и развитие на ИСАК;
5. организира, координира и контролира
дейностите по актуализация на цифровата
ортофотокарта (ЦОФК) и създаването и под
държането в актуално състояние на физиче
ските блокове по начин, съобразен с целите
на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС,
изискващи регистрация на площи;
6. организира, координира и контролира
дейностите на регионалните центрове „Под
държане на бази данни на СИЗП“;
7. поддържа информационна система за
регистъра на земеделските производители на
централно ниво, координира и контролира
поддържането є на областно ниво, предоставя
информация от нея и подготвя методически
указания по прилагане на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регис
тър на земеделските производители (обн., ДВ,
бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2000 г.,
бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1 от
2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.; Ре
шение № 2312 на Върховния административен
съд от 2007 г. – бр. 23 от 2007 г.; Решение
№ 5821 на Върховния административен съд
от 2007 г. – бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 2 от 2008 г.);
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8. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с Интегрираната инфор
мационна система за управление и ползване на
земеделските земи по чл. 10, ал. 1 от ЗПЗП;
9. координира дейността по изпълнението
на Закона за опазване на селскостопанското
имущество (ЗОСИ), Закона за опазване на зе
меделските земи, Закона за горите (ЗГ), Закона
за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), Закона
за собствеността и ползването на земеделските
земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на
собствеността върху горите и земите от гор
ския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за опазване
на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им;
10. поддържа актуална база данни на кар
тата на възстановената собственост (КВС) и
регистрите към нея в цифров вид на централно
ниво и дава методически указания;
11. организира и контролира ползването
на земи от държавния поземлен фонд (ДПФ)
и държавния горски фонд (ДГФ);
12. подготвя предложения до министъра
по искания за обезщетения и оземляване със
земи от ДПФ и ДГФ;
13. оказва методическо ръководство при
изработване на плановете за уедряване;
14. разглежда предложения за промяна на
предназначението на земеделските земи и
подготвя проекти на решения по тях и коор
динира и контролира дейността на комисиите
по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ;
15. координира подготовката на проекти
на решения за промяна на предназначението
или собствеността на земи от ДГФ, както и
за отдаването им под наем;
16. разглежда искания за финансиране на
разработки и прилагане на проекти и техно
логии за възстановяване и подобряване на
продуктивните качества на земеделските земи
и земите от ДГФ;
17. подготвя методически указания и ин
струкции, свързани с поземлените отношения
и комасацията;
18. участва в разработването на нормативни
актове, регламентиращи обществените отно
шения в областта на земеделието и горите;
19. координира и контролира предаването
на данните и материалите, получени в изпъл
нение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър по реда
на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за кадастъра и имотния
регистър;
20. координира поддържането и контро
лира актуализацията на регистъра на трайно
изоставените земеделски земи, обобщава и
анализира данните от него;
21. изготвя годишен баланс на земеделските
земи и горите;
22. координира създаването и поддържа
нето на регистър на земите от ДПФ и ДГФ;
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23. контролира създаването и поддържа
нето на регистър по дейностите, свързани с
промяна на предназначението на земеделските
земи и горите;
24. подпомага министъра при осъществява
нето на дейността по чл. 18, ал. 2 от ЗСПЗЗ
– изготвя проекти на заповеди за бракуване на
трайни насаждения с изтекъл амортизационен
срок и бракуване на оризища;
25. подготвя за одобряване проект на списък
с лицензирани оценители на земеделски земи
съгласно чл. 19а, ал. 8 от ЗСПЗЗ.
(2) Регионалните центрове „Поддържане
на бази данни на СИЗП“:
1. дешифрират обновената ЦОФК, анализи
рат необходимостта от актуализация и корек
ция в съществуващите физически блокове и
извършват тези промени чрез дигитализация;
2. отразяват констатациите от теренни
проверки на физически блокове – промени в
граници, формиране на нови или обединява
не на съществуващи, изключване на трайно
неподходящи за подпомагане площи, промяна
в начина на трайно ползване и други харак
теристики на физически блокове;
3. контролират коректността на прото
колите от теренни проверки, извършени от
общинските служби по земеделие;
4. контролират провеждането на теренни
проверки и обучават служителите от общин
ските служби за провеждането им;
5. обучават служители от общинските служ
би по земеделие и от областните дирекции
„Земеделие“ за работа със СИЗП;
6. оказват методическа помощ на общин
ските служби по земеделие и на областните
дирекции „Земеделие“ във връзка с планира
нето и извършването на дейностите, свързани
със СИЗП;
7. предоставят данни и изготвят анализи
при извършване на одитни мисии от Евро
пейската комисия, свързани с плащането на
площ, и участват в такива мисии.
Чл. 32. Дирекция „Правно-нормативни
дейности“:
1. осигурява в правно-нормативно отно
шение дейността на министерството, като
оказва правна помощ на министъра и на
административните звена в структурата;
2. осъществява процесуалното представи
телство по дела, по които страна е министърът
или министерството, както и представителство
пред Комисията по защита на конкуренцията
и пред други административно решаващи
органи;
3. участва в разработването на проекти
на нормативни актове от компетентността
на министъра или свързани с дейността на
министерството;
4. изготвя и/или съгласува всички ста
новища по проекти на нормативни актове,
постъпили за съгласуване от министерства,
от други структури на изпълнителната власт
и от Народното събрание;
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5. изготвя и/или съгласува всички под
готвени от други административни звена
на министерството или от второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към ми
нистъра проекти на постановления, разпо
реждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на министерството;
6. отговаря за окончателното оформяне
на проектите по т. 5 преди внасянето им за
разглеждане от Министерския съвет;
7. подготвя становища по конституцион
ни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
8. съгласува изготвените от компетентните
дирекции становища по проекти на между
народни договори;
9. съгласува и дава становища по законо
съобразност на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
10. съгласува по законосъобразност или
дава становища по законосъобразността на
граждански договори, които се сключват от
министъра, както и по процедурите по Закона
за обществените поръчки;
11. изразява становища при налагане на
принудителни административни мерки;
12. изразява становища по законосъобраз
ността на процедури по реда на Закона за
държавната собственост, Закона за държав
ния служител, Кодекса на труда, Закона за
достъп до обществена информация и други,
провеждани в министерството;
13. изразява становища във връзка с ре
шаването на правни проблеми, свързани с
лицензионна или регистрационна дейност от
отрасловата компетентност на министерството;
14. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
15. изразява становища относно правните
основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения и съгласува за законосъобраз
ност издадените във връзка с това заповеди;
16. изготвя становища във връзка с участи
ето на министъра в заседанията на колегиума
на министерството и на Министерския съвет;
17. ръководи методически дейността на
юрисконсултите и служителите със задълже
ния в областта на нормотворчеството, про
цесуалното представителство и изготвянето
на правни становища и индивидуални адми
нистративни актове в другите администра
тивни звена в министерството, както и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра.
Чл. 33. Дирекция „Директни плащания и
пазарна подкрепа“:
1. подпомага министъра на земеделието и
храните при провеждане на националната по
литика по прилагане на Обща селскостопанска
политика (ОСП) в областта на директните
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плащания, пазарната подкрепа, защитата на
качествени земеделски продукти и храни и
промоции;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
анализи и оценки на прилагането и други
програмни документи в областта на директ
ното подпомагане и пазарната подкрепа на
земеделските производители;
3. изготвя и съгласува схемите и мерките
за директно подпомагане и за пазарна подкре
па на земеделските производители съгласно
законодателството на ЕС;
4. изготвя и съгласува предложения за
финансиране на схемите и мерките за ди
ректно подпомагане и за пазарна подкрепа на
земеделските производители в съответствие
с правилата на Европейския фонд за гаран
тиране на земеделието (ЕФГЗ);
5. разработва и съгласува проекти на нор
мативни и административни актове, свързани
с предоставянето на директни плащания и
помощи за пазарна подкрепа от ЕФГЗ;
6. оказва методическа помощ на Разплаща
телната агенция при прилагане на схемите и
мерките за директно подпомагане и за пазарна
подкрепа на земеделските производители;
7. оказва методическа помощ на дирек
циите в министерството при прилагане на
схемите и мерките за директно подпомагане
и за пазарна подкрепа;
8. изпълнява функциите на национален
компетентен орган съгласно европейското
законодателство за земеделски продукти и
храни със защитени географски означения и
традиционно специфичен характер;
9. изпълнява функциите на национален
компетентен орган за разработване, приемане
и одобряване на промоционални програми
съгласно европейското законодателство;
10. осъществява взаимодействието със съ
ответните служби на Европейската комисия
и Съвета на ЕС във връзка с политиката на
директното подпомагане и пазарната подкрепа
на земеделските производители и нейното
прилагане.
Чл. 34. Дирекция „Агростатистика и стра
тегии“:
1. създава, обработва и анализира статис
тическата информация в областта на земеде
лието, като проектира, създава и поддържа
база данни в земеделието;
2. подготвя и извършва преброявания на
земеделските стопанства;
3. изготвя статистически балансови таблици
на основни земеделски продукти по методика
на Евростат;
4. координира събирането на статистиче
ски данни от административните структури
в системата на министерството;
5. осъществява взаимодействие с Наци
оналния статистически институт и с други
национални и международни организации;
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6. подготвя статистическа информация по
различни теми, която да подпомага минис
терството за изпълнението на политика в
областта на земеделието;
7. осигурява функционирането на Систе
мата за земеделска счетоводна информация
(СЗСИ) в България, като събира, обработва
и анализира информацията от системата и
е орган за връзка с Европейската комисия в
съответствие със законодателството на ЕС;
8. събира и обобщава информация от всички
информационни масиви и бази данни, адми
нистрирани в системата на министерството,
с цел разработване на анализи, стратегии и
планове в областта на земеделието;
9. на базата на събраната и обобщена статис
тическа и друга информация от системата на
министерството, както и от други източници,
анализира макроикономическите показатели,
състоянието на отрасъла и тенденциите в
неговото развитие;
10. определя и анализира външни и въ
трешни фактори на влияние върху системата
на земеделието с цел улесняване вземането
на оперативни решения, както и оценка на
рисковете;
11. идентифицира и разработва стратегиче
ски цели, изискващи дългосрочно планиране
в земеделието, предвижда тенденциите за раз
витие, както и интегрирането им в конкретен
стратегически документ;
12. разработва проекти на стратегически
документи и планове от краткосрочен и дъл
госрочен характер;
13. извършва предварителна и последва
ща оценка на въздействието на прилаганата
политика и приетите за нейното изпълнение
стратегически и нормативни актове;
14. подпомага дефинирането на ежегодните
цели и приоритети на министерството в съ
ответствие с програмата на правителството;
15. разработва и разпространява сит у
ационно-перспективни анализи за основни
селскостопански продукти за подпомагане
вземането на решения от стопанските субекти
в аграрния сектор;
16. осъществява координация с научни
организации и висши учебни заведения, като
предоставя информация относно нововъве
дения и научни постижения в областта на
земеделския сектор;
17. разработва Годишен доклад за състоя
нието и развитието на земеделието (Аграрен
доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпома
гане на земеделските производители;
18. изготвя ежегодния доклад за дейност
та на министерството и подчинените му
структури и го предоставя на началника на
политическия кабинет чрез главния секретар;
19. осъществява и други задачи, възложе
ни във връзка с дейността на политическия
кабинет чрез главния секретар;
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20. организира и координира дейностите
на министерството по управление на меж
дународни програми, финансирани от други
държави, държавни или международни ин
ституции извън посочените в чл. 38.
Чл. 35. Дирекция „Държавни помощи и
регулации“:
1. подпомага министъра при определяне и
осъществяване на политиката за национално
подпомагане в земеделието и рибарството в
съответствие със законодателството на Общ
ността за държавните помощи и във връзка с
правомощията му по Закона за държавните
помощи;
2. осъществява взаимодействие, наблюде
ние и контрол при прилагането на схемите
за държавни помощи от Държавен фонд
„Земеделие“, както и координация между
министерството и други администратори на
държавни помощи, имащи отношение към
земеделието и рибарството;
3. администрира процедурите по прилага
не на преходните мерки при търговията със
земеделски и захарни продукти във връзка с
присъединяването към ЕС съгласно Закона
за свръхзапасите от земеделски и захарни
продукти и Регламент (ЕО) № 1683/2006 на
Комисията от 2006 г. за приемане на преход
ни мерки по отношение на търговията със
земеделски продукти във връзка с присъеди
няването на България и Румъния и Регламент
(ЕО) № 1832/2006 на Комисията от 2006 г. за
определяне на преходни мерки в сектора на
захарта във връзка с присъединяването на
България и Румъния;
4. администрира системата на лицензиране
на вноса на земеделски продукти от трети
страни, обхванати от Общата организация
на пазарите на земеделски продукти, в съот
ветствие с европейското законодателство и
Закона за прилагане на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти на ЕС;
5. извършва наблюдение на търговските
потоци на земеделска продукция на вътреш
ния и международните пазари, разработва
оценки и предложения за прилагането на
инструментите и мерките на търговската по
литика в аграрния сектор и предлага мерки
за стабилизиране на пазарите на земеделски
и хранителни продукти;
6. анализира търговско-икономическите от
ношения с трети страни по преференциалните
търговски споразумения относно либерализа
ция на търговията със земеделски продукти;
7. участва в подготовката и провеждането
на преговорите за либерализация на търго
вията със селскостопански стоки между ЕС
и трети страни във връзка със съществуващи
или сключване на нови споразумения;
8. участва в изпълнението на функциите
и задълженията във връзка с членството
на ЕС в Световната търговска организация
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(СТО) в преговорите по земеделие в рамките
на СТО;
9. организира и координира изпълнението
на дейностите по прилагането на търговски
те механизми на ОСП и режима на стоките
извън Анекс 1 на Договора за създаване на
Европейските общности;
10. осъществява връзка с Европейската
комисия и с българските институции във
връзка с прилагането на търговските меха
низми на ОСП;
11. извършва преглед на съществуващите
административни режими в системата на зе
меделието в съответствие с разпоредбите на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност;
12. координира дейностите по оптимизи
ране на процедурите за прилагане на регула
торните режими в сътрудничество с бизнеса
и неправителствените организации с оглед
създаване на оптимална бизнес среда.
Чл. 36. Дирекция „Европейска координа
ция и международни отношения“:
1. подпомага министъра при осъществя
ването на политиката в областта на между
народните отношения, двустранното и мно
гостранното международно сътрудничество
в областта на земеделието и храните, както
и при участието му в работата на междуна
родни организации в областта на земеделието
и храните;
2. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Репу
блика България в областта на земеделието
като държава членка – подготовка на отче
ти, информации и доклади за изпълнението
на плана за действие за съответната година
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в ЕС;
3. участва в работата на Съвета по евро
пейските въпроси;
4. координира и ръководи работата на Ра
ботна група 7 „Земеделие“ и Работна група
8 „Рибарство“;
5. подпомага министъра при неговото учас
тие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
и координира изготвянето и съгласуването на
позицията за заседанията;
6. отговаря за участието на Република
България в Съвета на ЕС по земеделие и
рибарство, в Комитета на постоянните пред
ставители и в Специалния комитет по селско
стопанство, като координира изготвянето на
позициите и указанията за заседанията и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
7. координира участието на българските
експерти в заседанията на работните групи
към Съвета и на комитетите и работните
групи към Европейската комисия в областта
на земеделието и рибарството;
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8. поддържа база данни за проведените
заседания, съдържащи позиции, указания,
становища и отчетни доклади на участниците
в заседанията на институциите на ЕС, и въ
вежда одобрените от Съвета по европейските
въпроси позиции по съответните досиета в
областта на земеделието и рибарството в
компютърната информационна система на
Министерския съвет;
9. извършва нотификация на директиви на
ЕС в областта на земеделието;
10. изготвя правни становища за съответ
ствието на проектите на нормативни актове
с правото на ЕС и прилагането му в областта
на земеделието;
11. отговаря за подготовката на междудър
жавните и междуведомствените споразумения,
програми и протоколи и включването на
страната в многостранни междуправителстве
ни споразумения в областта на земеделието
и храните;
12. отговаря за изпълнението на задълже
нията на министерството по двустранните и
международните споразумения, протоколи и
програми;
13. отговаря за и координира подготовката
на посещенията на министъра, заместник-ми
нистрите и други представители на ръковод
ството на министерството в чужбина, както
и на чуждестранни министри на земеделието
и делегации в България;
14. отговаря за цялостната подготовка на
срещите в страната и в чужбина на минис
търа и заместник-министрите с техни чуж
дестранни колеги от министерства, посолства
и други ведомства, както и с представители
на международни организации в областта на
земеделието и храните;
15. организира и участва в работата на
смесени комисии за търговско, икономическо
и научно-техническо сътрудничество и на
смесени работни групи;
16. осъществява официалната кореспон
денция на ръководството на министерството
с чуждестранни министерства, посолства и
други ведомства, както и с представители на
международни организации в областта на
земеделието и храните;
17. подготвя и участва в работата на меж
дународни организации в областта на земе
делието и храните;
18. координира подготовката и участва в
провеждането на международни конферен
ции, семинари, кръгли маси и др., както и
на международни панаири и изложения на
селскостопански и хранителни стоки;
19. участва в съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерство
то, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори.
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Чл. 37. (1) Дирекция „Развитие на селските
райони“ е управляващ орган на Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР) за
периода 2007 – 2013 г. Управляващият орган
отговаря за управлението и изпълнението на
програмата по ефикасен, ефективен и корек
тен начин, в т.ч.:
1. гарантира, че изборът на дейности за
финансиране по ПРСР съответства на при
ложимите критерии за подпомагане по про
грамата съгласно законодателството;
2. създава и поддържа електронна система
за събиране на статистическа информация,
подходяща за наблюдение и оценка на ПРСР;
3. събира информация за базовите индика
тори, включително данни за икономическото
развитие на отделните сектори в национален/
регионален план, както и за социално-иконо
мическите характеристики на селските райони;
4. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, ангажирани по изпълне
нието на ПРСР, са информирани за задъл
женията им, произтичащи от предоставянето
на помощта, поддържат отделна счетоводна
система, свързана с програмата, и са наясно с
изискванията за предоставянето на данни на
управляващия орган и записването на всички
продукти и резултати;
5. следи за спазването на съответните
срокове при оценяване прилагането на про
грамата в съответствие с Общата рамка за
наблюдение и оценка и предоставя резулта
тите от оценката на съответните национални
власти и Европейската комисия;
6. осигурява необходимата информация за
Разплащателната агенция за обезпечаване на
ефективното изпълнение на Програмата за
мерките и дейностите, прилагани от упра
вляващия орган;
7. осъществява контрол на процеса по
изпълнението на делегираните на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната аген
ция, функции;
8. организира, координира и отговаря за
прилагането на мерките по ос 4 Лидер и
„Техническа помощ“;
9. координира работата на Комитета по
наблюдение, организира и участва в про
веждането на неговите заседания и подготвя
нужните данни и анализи за работата му, в
т. ч. на постоянните работни групи към него;
10. координира и подпомага работата на
управителния съвет към управляващия орган
на програмата;
11. осигурява спазване на задълженията,
отнасящи се до осигуряване публичността на
програмата, като организира информацион
ните дейности и осигурява публичността на
НСП и ПРСР в съответствие с изискванията
на Европейската общност съгласувано с дирек
ция „Връзки с обществеността и протокол“;
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12. изготвя годишните доклади за напре
дъка по прилагането на програмата и след
одобрение от Комитета по наблюдение ги
предоставя на Европейската комисия;
13. изпълнява и всички други функции на
управляващ орган на ПРСР, произтичащи от
приложимото право на ЕС и националното
законодателство, като:
а) организира и координира работата по
изготвянето на прог рамни док у менти за
развитие на земеделието и селските райони;
б) осъществява координация с програмите,
финансирани от Структурните фондове на ЕС.
(2) Дирекцията по ал. 1 организира и
координира и другите дейности на министер
ството по управление на европейски фондове
извън посочените в ал. 1, включително по
наблюдението, оценката, отчета и публич
ността на програма САПАРД до нейното
приключване.
Чл. 38. Дирекция „Здравеопазване на жи
вотните и безопасност на храните“:
1. подпомага министъра при разработ
ването, координирането и прилагането на
политиката на министерството в областта
на качеството и безопасността на храните,
безопасност на фуражите, здравеопазване на
животните и хуманно отношение към тях;
2. изпълнява функции като Секретариат
към Националния съвет по безопасност на
храните (НСБХ) за времето, когато се пред
седателства от министерството;
3. разработва и/или съгласува проекти на
нормативни актове, свързани с безопасност
та на храните, фуражите, здравеопазване на
животните и хуманно отношение към тях;
4. изготвя единен многогодишен национален
план за контрол в изпълнение на чл. 41 от
Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно официалния контрол, провеждан с цел
осигуряване на проверка на съответствието
със законодателството в областта на фуражите
и храните и правилата за опазване здравето
на животните и хуманното отношение към
животните и годишен доклад за изпълнение
на единния многогодишен национален план
за контрол;
5. координира и подпомага методически
структурите на министерството при изгот
вяне на оперативните планове за дейст
вие при непредвидени случаи, свързани с
храни и фу ражи, по чл. 13 от Регламент
№ 882/2004;
6. координира дейностите на контролните
органи към министерството по безопасност на
храни, фуражи, здравеопазване на животните
и хуманно отношение към тях;
7. координира дейността на лабораториите
към министерството, извършващи лаборатор
ни анализи на храните и фуражите;
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8. извършва одит на официалния контрол,
осъществяван от контролните органи към
министерството, по безопасност на храни,
фуражи, здравеопазване на животните и ху
манно отношение към тях;
9. координира дейността на структурите
на министерството с други ведомства и орга
низации, имащи отношение към качеството
и безопасността на храните и безопасността
на фуражите;
10. приема заявления за предлагане на ге
нетично модифицирани организми на пазара,
като продукти или съставка на продукти, и
участва в комисията по генетично модифи
цирани организми;
11. води и поддържа в електронен вид пуб
личен регистър на издадените от министъра
разрешения за пускане на пазара на генетично
модифицирани организми;
12. изгражда и поддържа система за бър
зо съобщаване за наличие на опасни храни
и фуражи (R ASFF) в Република България и
изпълнява ролята на национална контактна
точка на системата;
13. координира дейността на министерство
то с браншовите организации по отношение
на качеството и безопасността на храните и
фуражите;
14. участва в осъществяване на съвместна
дейност с Европейската служба по безопасност
на храните, Световната здравна организация,
Организацията за прехрана и земеделие, Ко
декс Алиментариус и с други международни
организации по безопасност на храните и
фуражите;
15. участва в работата на работните гру
пи към Съвета на ЕС в конфигурацията му
„Селско стопанство и рибарство“;
16. участва в работата на Постоянния ко
митет по хранителната верига, здравеопазване
на животните и хуманно отношение към тях,
Кодекс Алиментариус и на работните групи
към тях;
17. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европа и Европейската комисия по
въпросите от компетентността на дирекцията;
18. методически ръководи дейността на ми
нистерството в областта на здравеопазването
на животните и хуманното отношение към
тях и изпълнение на мерките, предвидени в
програмите.
Чл. 39. Дирекция „Животновъдство“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на жи
вотновъдството, въвеждането и прилагането
на пазарните механизми и режими на ОСП
в животновъдството и определяне на нацио
налните приоритети в тази област;
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2. участва в хармонизирането на законода
телството в областта на животновъдството с
цел привеждането му в съответствие с прин
ципите на законодателството на ЕС;
3. създава и поддържа регистрите по чл. 15,
15а, чл. 31, ал. 1 и чл. 38и от Закона за жи
вотновъдството;
4. координира дейността по опазване, съх
ранение и развитие на генетичните ресурси
в животновъдството;
5. организира и участва в работата на Дър
жавната комисия за утвърждаване на нови
породи животни;
6. осъществява надзор върху контролните
функции на Изпълнителната агенция по се
лекция и репродукция в животновъдството;
7. организира работата и участва в комисии
те по чл. 29а от Закона за животновъдството за
издаване или отказ за издаване на разрешения
за дейност по селекция и репродукция, както
и дава становища по докладите за отнемане
на разрешения за дейност по селекция и ре
продукция;
8. участва при разработването на указа
нията и изискванията на схеми за държавно
подпомагане в областта на животновъдство
то, в схемите за национални доплащания, в
разглеждането и одобряването на проекти по
инвестиционна програма „Животновъдство“
на Държавен фонд „Земеделие“, финансовите
пакети на Разплащателната агенция и съдейст
ва за реализиране на мерките по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.;
9. участва при осъществяването на контрол
в производствените обекти, центровете за
опаковане и в кланиците за спазване на изис
кванията за предлагане на пазара на кокоши
яйца за консумация, месо и субпродукти от
домашни птици;
10. набира ежеседмична информация за
продажните цени на животинските продук
ти според качеството им и ги предоставя в
Европейската комисия чрез единната инфор
мационна система;
11. изготвя и актуализира годишни нацио
нални програми за подобряване условията на
производство и маркетинг на пчелен мед и
пчелни продукти в съответствие с организаци
ята на пазара в ЕС и съдейства на Държавен
фонд „Земеделие“ при прилагането им;
12. координира дейността по спазване на
зоохигиенните изисквания при отглеждането
на селскостопанските животни, води регис
тър на фермите за добив на краве мляко и
участва в проверките за категоризиране и
прекатегоризиране на фермите за добив на
краве мляко;
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13. координира дейността на лабораториите
за изследване на животновъдната продукция
и биопродукти и води публичен регистър на
независимите акредитирани лаборатории за
изследване на суровото мляко;
14. извършва мониторинг върху дейността
на независимите акредитирани лаборатории
относно извършването на анализите за ока
чествяване на суровото краве мляко с про
верки по график;
15. участва в осъществяването на надзор
върху изкупуването и вземането на проби
(събиране, транспортиране и приемане на
пробите в лабораториите) с периодични про
верки на място най-малко веднъж годишно;
16. извършва проверки на място на катего
ризираните ферми за производство на сурово
краве мляко от І, ІІ и ІІІ група съвместно с
органите на Националната ветеринарноме
дицинска служба;
17. подпомага министъра при осъщест
вяването на дейност та по управление на
националната млечна квота и националния
млечен резерв;
18. участва в разработването на законови
и подзаконови нормативни актове, свързани
с прилагането на Общата организация на
пазара на животински продукти, разработва
стратегии, програми и проекти за развитие
на животновъдството;
19. изг ра ж да и под държа регист ър на
производителите на краве мляко и публичен
регистър на одобрените изкупвачи на краве
мляко;
20. събира, обработва и изпраща на Евро
пейската комисия информация за изкупните
цени на краве мляко и информацията по
приложение I на Регламент (ЕО) № 595/2004
на Комисията от 2004 г. относно определяне
на подробни правила за прилагане на Регла
мент (ЕО) № 1788/2003 на Съвета относно
въвеждането на такса в сектора на млякото
и млечните продукти;
21. участва в заседанията на управителните
комитети към Европейската комисия и из
готвя позиции за заседания на комитети към
комисията, работни групи към Съвета и за
Специалния комитет по земеделие, свързани
с животновъдството;
22. участва в разработването на единна
и нформа ц ион на сис т ема за рег ис т ра ц и я
на ежедневните доставки на краве мляко
по производители – изграждане на квотен
регистър;
23. поддържа информационна база данни,
съдържаща регистър на кланиците, прилага
щи скалите за класификация, и база данни
за класификаторите, получили свидетелство
за класификатор;
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24. контролира дейностите по спазването
на правилата за класификация и реда за съ
биране на данните за цените на кланичните
трупове и докладването на цените;
25. осъществява мониторинг върху дейност
та на Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА).
Чл. 40. Дирекция „Растениевъдство“:
1. подпомага министъра при осъществява
нето и изпълнението на държавната политика
в областта на растениевъдството, агролесо
въдството и поливното земеделие;
2. съвместно с Главна дирекция „Земеде
лие, гори и поземлени отношения“ извършва
обследване на земеделски култури за устано
вяване на моментното им състояние и изготвя
доклад до министъра;
3. подпомага дейността на министъра при
управление на дейността на риска и кризите,
насочени към противодействие и компенси
ране на щети при природни бедствия и при
равнени към тях неблагоприятни климатични
условия;
4. изготвя списък на представителни добиви
от малини и ягоди, участва в одобряването
на изкупвачи и първи преработватели на
малини и ягоди;
5. подпомага министъра при осъществя
ването на мониторинг върху дейността на
изпълнителните агенции в областта на рас
тениевъдството и поливното земеделие;
6. участва в състава на Държавната сор
това комисия по приемане на нови сортове
от земеделски култури, в Съвета по продукти
за растителна защита, в Експертната коми
сия за регистрация на торове, подобрители
на почвата, биологично активни вещества и
хранителни субстрати, в Комисията по пре
доставяне на земи от ДПФ по чл. 24а, ал. 2,
т. 1 и 2 от ЗСПЗЗ, в Управителния съвет на
Фонд „Тютюн“ и в Експертния съвет за из
даване на лицензи за промишлена обработка
на тютюн;
7. участва в дейността на Консултативния
съвет по зърно;
8. осъществява контрол за съответствие
на обявеното качество на пресни плодове
и зеленчуци с европейските изисквания за
предлагане на пазара;
9. подпомага дейността по признаването
на организации на производители на плодове
и зеленчуци, приема документи и поддър
жа база данни за признати организации на
производители на плодове и зеленчуци и на
техните асоциации;
10. участва в заседания на управителните
комитети в секторите влакнодайни култури,
хмел, зърно, плодове и зеленчуци към Ев
ропейската комисия и в работни групи към
Съвета на ЕС;
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11. участва в разработването, наблюдението,
актуализирането и контрола върху Условията
за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние (ДЗЕУ);
12. участва и изготвя информация за си
туацията на българския пазар на растителни
продукти чрез изготвени позиции за заседания
на Управителния комитет на Европейската
комисия и работни групи към Съвета на ЕС;
13. изготвя и предоставя информация на Ев
ропейската комисия за сектор „Хмел“ съгласно
Регламент № 1557/2006 на Комисията от 18
октомври 2006 г. относно подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1952/2005
на Съвета по отношение на регистрацията на
договорите и по отношение на съобщенията
на данните в сектора на хмела и за признати
организации на производители на плодове и
зеленчуци;
14. изпраща на Европейската комисия ин
формация чрез системата ISAMM;
15. докладва ценова информация на Евро
пейската комисия в сроковете и по начина,
определени в правото на ЕС.
Чл. 41. (1) Дирекция „Наблюдение, ко
ординация и администрат ивен контрол на
Разплащателната агенция“ е специализирано
звено, чрез което министърът осъществява
функциите си като компетентен орган. Звеното
се ръководи от директор, който е на пряко
подчинение на министъра.
(2) Дирекцията по ал. 1 има следните
функции:
1. изпълнява функциите на одитен орган
по Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство“;
2. подготвя процесите на акредитация и
сертификация на Разплащателната агенция;
упражнява контрол и мониторинг на Разплаща
телната агенция за изпълнение на критериите
за акредитация;
3. подпомага дейността на министъра по
наблюдение и контрол за съответствие на
дейност та на Разплащателната агенция с
критериите за акредитация;
4. наблюдава изпълнението на ангажимен
тите на организациите, избрани да осъществя
ват акредитационните и сертификационните
одити на Разплащателната агенция;
5. подпомага дейност та на минист ъра
по контрол и мониторинг за адекватност и
ефективност на системите за управление и
контрол на средствата по Европейския фонд
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), Ев
ропейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и Европейския
фонд по рибарство (ЕФР);
6. контролира, проверява и наблюдава
дейност та на Разплащателната агенция в
съответствие с приетите международни оди
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торски стандарти и вземайки предвид всички
приложими насоки, утвърдени от Европейската
комисия;
7. предлага действия за отстраняване на
съществуващи слабости, закононарушения
и отклонения от установените критерии за
акредитация;
8. проверява Разплащателната агенция с
цел проследяване изпълнението на препо
ръките, направени от външни и вътрешни
организации;
9. координира дейността на структурните
звена на министерството по отношение на
дейността на Разплащателната агенция;
10. контролира, проверява и наблюдава
функционирането на елементите на Интегри
раната система за администриране и контрол
(ИСАК);
11. предоставя на управляващия и серти
фициращия орган по Оперативната програма
за развитие на сектор „Рибарство“ цялата
необходима информаци я за извършените
одити и контрол;
12. изразява становища по жалби и сигнали,
свързани с прилагането на ЕФГЗ, ЕЗФРСР
и ЕФР;
13. разглежда жалби, постъпили по реда
на чл. 29, ал. 2 от Закона за подпомагане на
земеделските производители.
Раздел ІX
Организация на работата на министерството
Чл. 42. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи администра
тивните звена в министерството изготвят
становища, отчети, доклади, докладни запис
ки, анализи, програми, концепции, позиции,
информации, паметни бележки, проекти на
решения по конкретни въпроси, вътрешни
актове, проекти на нормативни актове и
други документи.
(2) Административните звена в министер
ството пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
обобщава окончателното становище.
Чл. 43. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместникминистър, главния секретар, началника на
кабинета, парламентарния секретар и ди
ректорите на дирекции върху документите
задължително се посочват водещото звено,
конкретните задачи за изпълнение, указанието
за съгласуване с други звена, изпълнителят
и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо мяс
то като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
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координатор, който осъществява необходимата
съгласуваност между звената; другите звена
задължително изпращат на водещото звено
своето становище по въпроси от съвместна
компетентност;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или
парафира преди внасянето му за подпис от
министъра, от заместник-министър или от
главния секретар;
г) административни звена, получили доку
менти с резолюция по въпроси, които не са
в рамките на техните функции, ги изпращат
на компетентното административно звено с
копие до лицето, поставило резолюция върху
съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на ресорния заместник-ми
нистър или на главния секретар въпросите от
своята компетентност, както и изпълнението
на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчи
нени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, па
метни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили ин
формация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинте
ресуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от глав
ния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в министерството осъществяват цялос
тен контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната им компе
тентност.
Чл. 44. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на министерството
документи се регистрират в автоматизираната
информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получате
лите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръ
ководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане на
подписа. Всички екземпляри съдържат ини
циалите на служителя, изготвил документа,
и на съответното структурно звено.
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Чл. 45. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да отправят до министъра
предложения и сигнали относно организацията
и дейността на министерството. Предложе
нията относно усъвършенстване на организа
цията и дейността на министерството трябва
да бъдат мотивирани и конкретни.
(2) Министърът или упълномощено от него
длъжностно лице взема решение по предло
жението в срок до два месеца след неговото
постъпване, освен ако този срок бъде удъл
жен до 6 месеца поради необходимост от попродължително проучване. Взетото решение
по предложението се съобщава на подателя
в 7-дневен срок. Направените предложения,
както и взетите по тях решения могат да се
публикуват на страницата на министерството
в интернет.
(3) Гражданите могат да отправят писмено
искане за среща с министъра до началника
на кабинета. Началникът на кабинета съставя
график за срещите на министъра с граждани
само за приемното му време, като графикът се
оповестява на страницата на министерството
в интернет 7 дни предварително.
Чл. 46. Вътрешните правила за работа в
министерството се утвърждават от министъра
по предложение на главния секретар.
Чл. 47. Директорите на дирекции ръко
водят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция в съответствие с
определените с правилника и възлаганите
допълнително от министъра функции.
Чл. 48. При изпълнение на възложените
задачи всяка дирекция координира дейността
си с други дирекции в съответствие с възложе
ните им с правилника функции при спазване
на административната йерархия.
Чл. 49. Освен определените с правилни
ка функции дирекциите изпълняват и други
задачи, възложени им от министъра в кръга
на дейността му.
Чл. 50. Задачите на държавните служители
и на лицата, работещи по трудово правоотно
шение в администрацията, се възлагат само
чрез преките им ръководители.
Чл. 51. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в ми
нистерството, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред прекия си ръково
дител за изпълнението на работата съобразно
длъжностните си характеристики.
Чл. 52. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия, с парични
или предметни награди при условията и по
реда на чл. 88 от Закона за държавния слу
жител и вътрешните правила за работната
заплата.
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Чл. 53. Работното време на администра
цията е 8 часа дневно – от 9,00 до 17,30 ч. с
почивка 30 минути, която може да се ползва
между 12,00 и 14,00 ч., при спазване правилата
на чл. 10 от Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г.).
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на устройствения правил
ник „агролесовъдство“ е използване на опре
делена територия от горите или земеделските
земи за едновременно или последователно
отглеждане на дървесна растителност и сел
скостопански култури и/или животни.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В срок един месец след приемането
на устройствени я правилник минист ърът
у твърж дава длъж ностното разписание на
служителите в администрацията.
§ 3. Устройственият правилник се приема
на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за ад
министрацията.
Приложение
към чл. 15, ал. 2

Обща численост на персонала в Министерството
на земеделието и храните – 526 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
експертни и технически сътрудници
Главен секретар
Инспекторат
Финансови контрольори
дирекция „Вътрешен одит“
дирекция „Сигурност“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
дирекция „Административно обслужване
и информационно-комуникационни
технологии“
дирекция „Финансово управление
и бюджет“
дирекция „Счетоводство“
дирекция „Управление на собствеността
и държавно участие“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
Дирекция „Обществени поръчки“
Специализирана администрация
в т. ч.:
Главна дирекция „Земеделие, гори
и поземлени отношения“
в т. ч.
Централно управление
Регионален център „Поддържане на бази
данни на СИЗП“ – Враца

16
11
1
20
2
11
12
142
9
29
21
16
40
15
12
322
90
66
12
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Регионален център „Поддържане на бази
данни на СИЗП“ – Разград
дирекция „Правно-нормативни дейности“
дирекция „Директни плащания и пазарна
подкрепа“
дирекция „Агростатистика и стратегии“
дирекция „Държавни помощи и регулации“
дирекция „Европейска координация
и международни отношения“
дирекция „Развитие на селските райони“
дирекция „Здравеопазване на животните
и безопасност на храните“
дирекция „Растениевъдство“
дирекция „Животновъдство“
дирекция „Наблюдение, координация
и административен контрол на
Разплащателната агенция“

12
22
19
31
22
20
50
24
12
22
10

12569

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
УЧРЕДИТЕЛЕН ДОГОВОР

на Международната банка за възстановяване
и развитие
(с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.)
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото На
родно събрание на 7 октомври 2009 г. – ДВ,
бр. 82 от 2009 г. В сила за Република България
от 25 септември 1990 г.)
Правителствата, от чието име е подписан
този Учредителен договор, се споразумяват
за следното:
Встъпителна разпоредба
Международната банка за възстановяване
и развитие се учредява и ще функционира в
съответствие със следните разпоредби:
Ч л е н

I

Цели
Целите на банката са:
(i) Да подпомага възстановяването и развитието на територии в страните членки по
средством улесняване на инвестирането на
капитал за продуктивни цели, включително
за възстановяването на икономики, унищо
жени или разстроени от война, промяната
на предназначението на производствените
съоръжения от военновременни към полз
вани за мирни цели и насърчаването на раз
витието на производствените съоръжения
и ресурсите в по-слабо развитите страни.
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(ii) Да насърчава частните чуждестранни
инвестиции чрез гаранции или участия в
заеми и други инвестиции, осъществявани
от частни инвеститори, а в случаите, ко
гато частният капитал не се предлага при
приемливи условия, да допълва частните
инвестиции, като предоставя при подходя
щи условия финанси за производствени цели
от собствения си капитал, от набирани от
банката средства и от другите си ресурси.
(iii) Да насърчава дългосрочния балансиран растеж на международната търговия и
поддържането на равновесие на платежните
баланси чрез поощряване на международ
ните инвестиции за развитието на продук
тивните ресурси на страните членки, като
по този начин съдейства за повишаването
на производителността, жизнения стандарт
и условията на труд в техните територии.
(iv) Да подрежда заемите, които отпуска
или гарантира, като взема предвид меж
дународните заеми, отпускани по други
канали, така че по-полезните и спешните
проекти независимо от техния мащаб да
бъдат разглеждани с приоритет.
(v) Да осъществява своята дейност, като
обръща необходимото внимание на вли
янието на международните инвестиции
върху бизнес условията на териториите на
страните членки, а в първите следвоенни
години да оказва съдействие за постигане
на гладък преход от военновременна към
мирновременна икономика.
Във всички свои решения банката се ръ
ководи от изложените по-горе цели.
Ч л е н

I І

Членство и капитал на банката
Раздел 1. Членство
(а) Членове – учредители на банката, са
тези страни – членки на Меж дународния
валу тен фонд, които приемат членство в
банката преди датата, посочена в член XI,
раздел 2, буква (д).
(б) Членството е открито и за други страни
членки на Фонда, в такова време и в съот
ветствие с такива условия, каквито банката
може да предпише.
Раздел 2. Разрешен капитал
(а) Разрешеният основен капитал на банката
възлиза на 10 000 000 000 щатски долара по
фиксирания курс, определен според златното
им покритие в сила от 01.07.1944 г. Основният
капитал се разпределя на 100 000 акции1 с
номинална стойност 100 000 щатски долара
всяка, които могат да се записват единствено
от страните членки.
Считано от 27.04.1988 г. разрешеният основен
капитал на банката е увеличен на 1 420 500 акции.
1
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(б) Разрешеният основен капитал може да
бъде увеличен, когато банката счете това за
препоръчително, с мнозинство от три четвърти
от общия брой гласове.
Раздел 3. Записване на акции
(а) Всяка страна членка записва акции от
основния капитал на банката. Минималният
брой акции, които трябва да бъдат записани от
страните членки – учредители, е посоченият
в списък A. Минималният брой акции, които
трябва да бъдат записани от други страни
членки, се определя от банката, която е длъж
на да запази достатъчна част от своя основен
капитал за записване от тези страни членки.
(б) Банката определя правила, установя
ващи условията, съгласно които страните
членки могат да записват акции от разрешения
основен капитал, който банката има право
да емитира, в допълнение към минималния
брой записани от тях акции.
(в) Ако разрешеният основен капитал на
банката бъде увеличен, на всяка страна член
ка следва да бъде предоставена подходяща
възможност да запише при такива условия,
каквито банката определи, дял от увеличения
капитал, равен на дяла от акции, който е
притежавала преди увеличаването на общия
основен капитал на банката, но нито една
страна членка няма да бъде задължавана да
записва някакъв дял от увеличения капитал.
Раздел 4. Емисионна цена на акциите
Акциите, включени в минималните вноски
на страните членки – учредители, се емити
рат по номинална стойност. Другите акции
се емитират по номинална стойност, освен
когато с мнозинство от общия брой гласове
банката реши при специални обстоятелства
акциите да бъдат емитирани при други условия.
Раздел 5. Разпределяне и искане за плащане
на записани акции
Записаните от всяка страна членка акции
се разпределят на две части, както следва:
(i) двадесет процента се заплащат или
подлежат на отправяне на искане за пла
щане съгласно раздел 7 (i) от този член,
когато банката се нуждае от тях за своята
дейност;
(ii) останалите осемдесет процента подлежат на отправяне на искане за плащане от
страна на банката единствено когато това е
необходимо за погасяването на задължения
на банката, възникнали съгласно член IV,
раздел 1 (a) (ii) и (iii).
Редът за отправяне на искания за пълно
заплащане на неизплатени записани акции е
еднакъв за всички акции.
Раздел 6. Ограничаване на задължението
Задължението по акциите се ограничава до
неизплатената част от емисионната им цена.
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Раздел 7. Начин на плащане на вноските за
акции
Плащането на вноските за акции се из
вършва в злато или в щатски долари и във
валутите на страните членки, както следва:
(i) съгласно раздел 5 (i) на този член два
процента от цената на всяка акция се
заплащат в злато или в щатски долари, а
при получаване на искане за плащане оста
налите осемнадесет процента се изплащат
във валутата на страната членка;
(ii) когато бъде отправено искане за плащане съгласно раздел 5 (ii) на този член,
плащането може да бъде извършено по
избор на страната членка в злато, в щатски
долари или във валутата, необходима за
погасяване на задълженията на банката
за целта, с оглед на която е отправено
искането за плащане;
(iii) когато страна членка извършва плащания в някаква валута съгласно т. (i) и
(ii) по-горе, тези плащания следва да бъдат
извършвани в размер, равен по стойност
на задължението на съответната страна
членка по искането за плащане; това задъл
жение представлява пропорционална част
от записания основен капитал на банката,
така както е определено и формулирано в
раздел 2 на този член.
Раздел 8. Срок за плащане на вноските за
акциите
(а) Дължимите в злато или щатски долари
два процента върху всяка акция по раздел 7 (i)
на този член се заплащат в срок от шестдесет
дни от датата, на която банката е започнала
своята дейност, при условие че:
(i) всяка страна членка – учредител на
банката, столицата на която е територия,
пострадала от вражеска окупация или
вра ж дебни действи я по време на тази
война, има право да отложи плащането
на половин процент до пет години след
посочената дата;
(ii) страна членка – учредител, която не
е в състояние да извърши подобно пла
щане поради факта, че не е възстановила
владението си върху своя златен резерв,
който все още е завладян или замразен
вследствие на войната, може да отложи
цялостното плащане до такава дата, как
вато банка определи.
(б) Останалата част от цената на всяка
акция, дължима съгласно раздел 7 (i) на този
член, се заплаща както и когато банката
отправи искане за плащане при условие, че:
(i) банката е длъжна в срок от една година
от започване на своята дейност да отправи
искане за плащане на не по-малко от осем
процента от цената за акция в допълнение
към заплащането на посочените в буква
(а) по-горе два процента;
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(ii) не може да бъде отправяно искане за
плащане на повече от пет процента от
цената за акция през който и да било
тримесечен период.
Раздел 9. Поддържане стойността на определени валутни авоари на банката
(а) Винаги когато (i) номиналната стойност
на валутата на страна членка бъде намалена
или (ii) обменната стойност на валутата на
страна членка, по мнение на банката, е обез
ценена до значителна степен на територията
на съответната страна членка, последната се
задължава да заплати на банката в разумен
срок допълнителна сума в своята собствена
валута, достатъчна за поддържане на стой
ността такава, каквато е била към момента
на първоначалното записване, на сумата във
валутата на съответната страна членка, която
е внесена в банката и се състои от първона
чално заплатената от страната членка в полза
на банката валута съгласно член II, раздел 7
(i), от валутата, посочена в член IV, раздел
2 (б), или от каквато и да е допълнителна
валута, предоставена съгласно разпоредбите
на тази алинея, и която сума не е била обрат
но изкупена от страната членка срещу злато
или срещу валутата на която и да е страна
членка, приемлива за банката.
(б) Винаги когато номиналната стойност
на валутата на страна членка се повиши,
банката за задължава да върне на такава
страна членка в приемлив срок сума в нейната
валута, равна на увеличението в стойността
на сумата на тази валута, както е описано в
буква (a) по-горе.
(в) Банката може да се откаже от правата
си във връзка с разпоредбите на предходните
алинеи в случаите, когато от страна на Меж
дународния валутен фонд бъде извършена
унифицирана пропорционална промяна в но
миналните стойности на валутите на всички
нейни страни членки.
Раздел 10. Ограничение върху разпореждането с акции
Акциите не могат да бъдат давани в залог
или обременявани с тежести по какъвто и
да било начин и подлежат на прехвърляне
единствено в полза на банката.
Ч л е н

I І І

Общи разпоредби, отнасящи се до заемите
и гаранциите
Раздел 1. Използване на ресурсите
(а) Ресурсите и услугите на банката се
използват изключително в полза на страните
членки при справедливо разглеждане както
на проекти за развитие, така и на проекти за
възстановяване.
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(б) С цел улесняване на възобновяването и
възстановяването на икономиката на страните
членки, чиито общински територии са постра
дали от сериозно опустошаване в резултат на
вражеска окупация или враждебни действия,
при определяне на условията и сроковете за
заемите, отпускани на такива страни членки,
банката е длъжна да обръща специално вни
мание на облекчаването на финансовия товар
и ускоряването на завършването на подобно
възобновяване и възстановяване.
Раздел 2. Отношения между страните членки
и банката
Всяка страна членка трябва да поддържа
делови отношения с банка единствено чрез
своята държавна хазна, централна банка,
стабилизационен фонд или друга подобна
фискална агенция, а банката се задължава
да поддържа делови отношения със своите
страни членки единствено посредством или
чрез същите институции.
Раздел 3. Ограничения на гаранциите и заемите на банката
Общата неизплатена сума по гаранции,
участия в заеми и преки заеми, отпускани от
банката, не може да бъде увеличавана в който
и да било момент, ако чрез подобно увеличение
се достига до обща сума, надвишаваща сто
процента от необезценения записан капитал,
резерви и излишъци на банката.
Раздел 4. Условия, при които банката може
да гарантира и отпуска заеми
Банката може да гарантира, да участва в
отпускането или да отпуска заеми на всяка
страна членка или нейно политическо под
разделение и на всяко търговско, промишлено
или селскостопанско предприятие на терито
рията на страна членка при условие, че са
изпълнени следните условия:
(i) Когато самата страна членка, на чиято
територия се осъществява проектът, не е
заемополучател, страната членка или цен
тралната є банка или друга сходна инсти
туция на съответната страна членка, която
е приемлива за банката, изцяло гарантира
изплащането на главницата и плащането
на лихвата и другите такси по заема.
(ii) Банката е убедена, че при преобладаващите пазарни условия заемополучате
лят не би могъл да получи по друг начин
заема при условия, които според банката
са разумни за него.
(iii) Компетентна комисия, както е предвидено в член V, раздел 7, е подала писмен
доклад, препоръчващ проекта, след вни
мателно проучване на предимствата на
предложението.
(iv) Според ба н к а л и х вен и я т п роцен т
и други такси са разумни и подобен лих
вен процент, такси и погасителен план за
главницата са подходящи за проекта.
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(v) При отпускане или гарантиране на
заем банка е длъжна да обърне нужното
внимание на вероятността заемополучате
лят и ако заемополучателят не е страна
членка, гарантът да бъде в състояние да
изпълнява своите задължения по заема;
банката също така трябва да действа бла
горазумно в интерес както на конкретна
та страна членка, на чиято територия се
осъществява проектът, така и на всички
свои страни членки като цяло.
(vi) При гарантиране на заем, отпускан от
д ру г и и н вес т и т ори, ба н к ата пол у ча ва
подходящо възнаграждение за поетия от
нея риск.
(vii) Заемите, отпускани или гарантирани
от банката, следва освен при извънредни
обстоятелства да бъдат за целите на точно
определени проекти за възстановяване или
развитие.
Раздел 5. Използване на заемите, които
банката отпуска, гарантира или в отпускането
на които участва
(а) Банката няма право да налага никакви
условия за това постъпленията по определен
заем да бъдат разходвани на територията на
която и да било конкретна страна членка.
(б) Банката е длъжна да предприеме мерки
за гарантиране, че постъпленията по който и
да било заем ще бъдат използвани единствено
за целите, за които същият е бил отпуснат,
като обърне специално внимание на съобра
женията, свързани с икономията и ефектив
ността, без да се съобразява с политически
или други влияния или съображения, които
нямат икономически характер.
(в) В случаите, когато банката отпуска заеми,
тя открива сметка на името на заемополучателя
и размерът на заема се превежда по тази сметка
във валутата или валутите, в които той се от
пуска. Банката разрешава на заемополучателя
да тегли средства от подобна сметка единствено
за посрещане на разходи, свързани с проекта,
при тяхното действително настъпване.
Раздел 6. Заеми за Международната финансова корпорация2
(а) Банката може да отпуска, да участва в
отпускането и да гарантира заеми на Меж
дународната финансова корпорация, филиал
на банката, които да бъдат използвани при
нейните операции по кредитиране. Общият
неизплатен размер на подобни заеми, участия
в заеми и гаранции не може да бъде увели
чаван, ако към момента или в резултат на
това увеличаване общият размер на дълга
(включително гаранцията по какъвто и да
Раздел, включен след изменението, влязло в
сила на 17.12.1965 г.
2
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е дълг), натрупан от посочената корпорация
към който и да било източник и неизплатен
към съответния момент, надхвърли сума,
равняваща се четирикратно на необезценения
є записан капитал и излишък.
(б) Разпоредбите на член III, раздел 4 и
раздел 5 (в) и член IV, раздел 3, не са при
ложими спрямо заеми, участия в заеми и
гаранции, разрешени съгласно този раздел.
Ч л е н

I V

Дейност
Раздел 1. Процедури за отпускане или съдействие за отпускането на заеми
(а) Банката може да отпуска или да съ
действа за отпускането на заеми, които удо
влетворяват общите условия на член III, по
всеки един от следните начини:
(i) Чрез отпускане или участие в отпускането на преки заеми от своите собствени
средства, съответстващи на нейния не
обезценен внесен капитал и излишък и,
при изпълнение на условията на раздел 6
от този член, на нейните резерви.
(ii) Чрез отпускане или участие в отпускането на преки заеми от средства, набирани
на пазара на определена страна членка
или привлечени от банката по друг начин.
(iii) Чрез цялостно или частично гарантиране на заеми, отпуснати от частни инвес
титори посредством обичайните инвести
ционни канали.
(б) Банката може да привлича средства
съгласно буква (a) (ii) по-горе или да гаран
тира заеми съгласно буква (a) (iii) по-горе
единствено с одобрението на страната членка,
на чиито пазари са набрани средствата, и стра
ната членка, в чиято валута е деноминиран
заемът, и единствено ако тези страни членки
са съгласни постъпленията да могат да бъдат
обменяни срещу валутата на която и да било
друга страна членка без ограничение.
Раздел 2. Наличност и прехвърляемост на
валутните средства
(а) Валутни средства, внасяни в банката
съгласно член II, раздел 7 (i), се отпускат под
формата на заем само с одобрението във всеки
конкретен случай на страната членка, за чиято
валута става въпрос; при условие обаче, че
е необходимо, след като записаният капитал
на банка бъде изцяло внесен, подобни валути
трябва, без ограничение от страните членки,
чиито валути се предлагат, да бъдат използва
ни и обменяни срещу валутите, необходими
за извършване на договорните плащания на
лихви, други такси или амортизациите на
собствените привлечени средства на банката
или за посрещане задълженията на банката
във връзка с подобни договорни плащания
по гарантирани от банка заеми.

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

(б) Валутни средства, получени от банката
от заемополучатели или гаранти като плаща
ния на главница на преки заеми, отпуснати
във валутите, посочени в буква (a) по-горе,
следва да бъдат обменяни срещу валути на
други страни членки или отново да бъдат
отпускани под формата на заем единствено
с одобрението във всеки конкретен случай
на страните членки, за чиито валути става
въпрос; при условие обаче, че е необходимо,
след като записаният капитал на банката
бъде изцяло внесен, подобни валути трябва
без ограничение от страните членки, чиито
валути се предлагат, да бъдат използвани и
обменяни срещу валутите, необходими за
извършване на договорните плащания на
лихви, други такси или амортизациите на
собствените привлечени средства на банката
или за посрещане задълженията на банката
във връзка с подобни договорни плащания
по гарантирани от банката заеми.
(в) Валутни средства, получени от банката
от заемополучатели или гаранти като плаща
ния на главницата на преки заеми, отпускани
от банката в съответствие с раздел 1 (a) (ii)
на настоящия член, следва да бъдат държа
ни и ползвани без ограничение от страна на
страните членки за извършване на амортиза
ционни плащания или в очакване на плащане
или обратно изкупуване на част или всички
собствени задължения на банката.
(г) Всички други валутни средства, с които
банката разполага, включително средствата,
набрани на пазара или привлечени по друг
начин в съответствие с раздел 1 (a) (ii) от този
член, средствата, получени от продажба на
злато, средствата, получени под формата на
плащания по лихви и други такси по преки
заеми, отпуснати съгласно раздел 1 (a) (i) и (ii),
и средствата, получени под формата на пла
щания на комисионни и други такси съгласно
раздел 1 (a) (iii), следва да бъдат използвани
или обменяни срещу други валути или зла
то, необходими за дейността на банката, без
ограничение от страна на страните членки,
чиито валути се предлагат.
(д) Валутни средства, набрани на пазарите
на страните членки от заемополучатели по
заеми, гарантирани от банката съгласно раздел
1 (a) (iii) от този член, също следва да бъдат
използвани или обменяни срещу други валути
без ограничение от тези страни членки.
Раздел 3. Предоставяне на валутни средства
по преки заеми
Следващите разпоредби са приложими
към преките заеми по раздел 1 (a) (i) и (ii)
от този член:
(а) Банката се задължава да осигури на
заемополучателя такива средства във валути
на страни членки, различни от тази, на чиято
територия се осъществява проектът, каквито
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са необходими на заемополучателя за разхо
дите, които предстои да бъдат извършени на
териториите на други страни членки с оглед
постигане целите на заема.
(б) При изключителни обстоятелства, кога
то средствата в местна валута, необходими за
целите на заема, не могат да бъдат набрани от
заемополучателя в разумни срокове, банката
може да предостави на заемополучателя като
част от заема необходимата сума в съответ
ната валута.
(в) В случай че проектът косвено поражда
повишена необходимост от обмяна на чужда
валута от страната членка, на чиято територия
се осъществява проектът, банката може при
изключителни обстоятелства да предостави
на заемополучателя като част от заема под
ходящо количество злато или чужда валута,
което не надвишава местните разходи на за
емополучателя във връзка с целите на заема.
(г) Банката може при изключителни об
стоятелства по молба на страна членка, на
чиято територия се разходва част от заема, да
изкупи обратно със злато или чужда валута
част от валутните средства на тази страна
членка, разходвани по описания начин, но в
никакъв случай изкупената част не може да
надхвърля сумата, с която разходите по зае
ма в подобна територия пораждат повишена
необходимост от средства в чужда валута.
Раздел 4. Разпоредби за плащане по преки
заеми
Договорите за заем съгласно раздел 1 (a)
(i) или (ii) от този член се съставят в съот
ветствие със следните условия за плащане:
(a) Сроковете и условията за плащане на
лихви и амортизации, падеж и дати на пла
щане за всеки заем се определят от банката.
Банката също така определя и процента, как
то и всички други условия за комисионите,
дължими във връзка с подобен заем.
При заемите, отпуснати съгласно раздел
1 (a) (ii) от този член през първите десет го
дини от дейността на банката, този процент
на комисионата не може да бъде по-нисък от
един процент годишно или по-висок от един
и половина процента годишно и се начислява
върху неизплатената част от всеки подобен
заем. В края на посочения десетгодишен пе
риод процентът на комисионата може да бъде
намален от банката както по отношение на
неизплатените части от вече отпуснати заеми,
така и по отношение на бъдещи заеми, ако
резервите, натрупани от банката по раздел 6
от този член и от други приходи, се считат
за достатъчни, за да оправдаят подобно на
маляване. Що се отнася до бъдещите заеми,
банката също така може да решава по свое
усмотрение да увеличи процента на комисио
ната над посочения по-горе лимит, ако опитът
сочи, че подобно увеличение е желателно.
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(б) Във всички договори за заем трябва
да се посочва валутата или валутите, в ко
ито следва да се извършват плащанията по
договорите към банката. По избор на заемо
получателя обаче подобни плащания могат да
бъдат извършвани в злато или, при съгласие
от страна на банката, във валутата на страна
членка, различна от посочената в договора.
(i) При заеми, отпускани съгласно раздел 1
(a) (i) от този член, в договорите за заем
трябва да се предвижда плащанията към
банката на лихви, други такси и амортиза
ции да бъдат извършвани в заетата валута,
освен ако страната членка, чиято валута е
заета, се съгласи тези плащания да бъдат
извършвани в друга посочена валута или
валути. Подобни плащания при изпълнение
на разпоредбите на член II, раздел 9 (в)
трябва да са еквивалентни на стойността
на договорните плащания към момента
на отпускане на заемите по отношение на
валутата, посочена за тази цел от банката
с мнозинство от три четвърти от общия
брой гласове.
(ii) При заеми, отпускани съгласно раздел 1
(a) (ii) от този член, общата неизплатена
и дължима на банката сума в която и
да е валута не трябва в който и да било
момент да надхвърля общата сума на не
изплатените и дължими в същата валута
привлечени от банката средства съгласно
раздел 1 (a) (ii).
(в) Ако определена страна членка страда
от остър недостиг на валута, поради което
е възпрепятствана да обслужва който и да
било заем, договорен от тази страна членка
или гарантиран от нея или някоя от нейните
институции, по начина, определен в договора,
засегнатата страна членка може да подаде ис
кане до банката за облекчаване на условията
за плащане. Ако банката е убедена, че извест
но облекчаване е в интерес на определената
страна членка и на дейността на банката и
на нейните страни членки като цяло, тя може
да предприеме действия съгласно всяка една
или и по двете следващи по-долу точки във
връзка с цялото годишното обслужване или
част от него:
(i) Банката може по своя преценка да по
стигне договореност със засегнатата страна
членка за приемане на плащания по обслужва
нето на заема във валутата на страната членка
за периоди, ненадхвърлящи три години, при
подходящи условия относно използването на
подобна валута и поддържането на обменна
та стойност на валутата, както и за обратно
изкупуване на подобна валута при подходящи
условия.
(ii) Банката може да промени условията на
амортизация или да удължи срока на за
ема, или и двете.
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Раздел 5. Гаранции
(а) При гарантиране на заем, отпускан по
средством обичайните инвестиционни канали,
банката начислява комисиона за гаранция,
дължима периодично върху неизплатения раз
мер на заема по определен от банката процент.
През първите десет години от дейността на
банката този процент на комисионата не може
да бъде по-нисък от един процент годишно
или по-висок от един и половина процента
годишно. В края на посочения десетгодишен
период процентът на комисионата може да
бъде намален от банката както по отношение
на неизплатените части от вече гарантирани
заеми, така и по отношение на бъдещи за
еми, ако резервите, натрупани от банката по
раздел 6 от този член и от други приходи, се
считат за достатъчни, за да оправдаят подоб
но намаляване. Що се отнася до бъдещите
заеми, банката също така може да решава
по свое усмотрение да увеличи процента на
комисионата над посочения по-горе лимит,
ако опитът сочи, че подобно увеличение е
желателно.
(б) Комисионите за гаранция се плащат от
заемополучателя директно на банката.
(в) Гаранциите, издавани от банката, трябва
да предвиждат, че банката може да прекрати
своята отговорност по отношение на лихвите,
ако при неизпълнение от страна на заемопо
лучателя или гаранта, ако има такъв, банката
предложи да закупи по номинална стойност
и начислена лихва към определена в подобно
предложение дата облигациите или другите
гарантирани задължения.
(г) Банката има право да определя всякакви
други условия по гаранцията.

(б) Плащанията за погасяване на задълже
нията на банка по привлечени средства или
гаранции съгласно раздел 1 (a) (ii) и (iii) от
този член се начисляват:
(i) първо, за сметка на специалния резерв,
предвиден в раздел 6 на този член;
(ii) след това до степента, до която е необходимо, и по усмотрение на банката за
сметка на другите резерви, излишъка и
наличния в банката капитал.
(в) Винаги когато е необходимо да се
извършват договорни плащания на лихви,
други такси или амортизации върху собстве
ните привлечени средства на банката или да
се изпълняват задълженията на банката по
отношение на подобни плащания по заеми,
гарантирани от нея, банката може да отпра
ви искане за плащане на съответната сума
от неизплатените вноски на своите членове
в съответствие с член II, раздели 5 и 7. Ос
вен това, ако банката счита, че определено
неизпълнение може да е с продължително
времетраене, тя може да отправи искане за
плащане на допълнителна сума от подобни
неизплатени вноски, която не може да надви
шава през всяка отделна година един процент
от общите вноски на страните членки, за
следните цели:
(i) да изплати преди настъпване на падежа
или по друг начин да погаси своето за
дължение по цялата неизплатена главни
ца или част от нея по който и да е заем,
гарантиран от нея, по който длъжникът е
допуснал неизпълнение;
(ii) да изкупи обратно или по друг начин
да погаси своето задължение по всички
или част от своите собствени неизплатени
привлечени средства.

Раздел 6. Специален резерв
Сумите по комисионите, получавани от
банката съгласно раздели 4 и 5 от този член,
следва да бъдат заделяни под формата на
специален резерв, който да бъде държан на
разположение за изпълнението на задължени
ята на банката в съответствие с раздел 7 от
този член. Специалният резерв следва да бъде
държан в такава ликвидна форма, допустима
съгласно този Учредителен договор, каквато
решат изпълнителните директори.

Раздел 8. Други дейности
В допълнение към дейностите, описани
в други части на този Учредителен договор,
банката има правомощие:
(i) Да закупува и продава ценни книжа,
които е емитирала, и да закупува и продава
ценни книжа, които е гарантирала или в
които е инвестирала, при условие че банка
получи одобрението на страната членка,
на чиято територия подобни ценни книжа
предстои да бъдат закупени или продадени.
(ii) Да гарантира ценни книжа, в които
е инвестирала, с цел улесняване на тяхната
продажба.
(iii) Да заема средства във валутата на коя-
то и да е страна членка с нейно одобрение.
(iv) Да закупува и продава такива други
ценни книжа, каквито директорите могат,
с мнозинство от три четвърти от общия
брой гласове, да счетат за подходящи за
инвестирането на целия специален резерв
съгласно раздел 6 от този член или част
от него.

Раздел 7. Начини за посрещане на задълженията на банката в случаи на неизпълнение
В случай на неизпълнение по отпуснати
заеми, заеми, отпуснати с участие на банката,
или гарантирани заеми:
(а) Банката е длъжна да постигне договоре
ности, които са осъществими, за коригиране
на задълженията по заемите, включително
договорености съгласно тези, които се пред
виждат в раздел 4 (в) от този член, или ана
логични на тях.
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При упражняване на правата, предоставени
с този раздел, банката може да осъществява
сделки с всяко лице, сдружение, асоциация,
корпорация или друго юридическо лице на
територията на всяка страна членка.
Раздел 9. Предупреждение, което се поставя
върху ценните книжа
Всяка ценна книга, издадена или гаран
тирана от банката, на своята лицева страна
съдържа привличащо вниманието изявление,
което гласи, че тя не е задължение на никое
правителство, освен ако това изрично не е
посочено върху ценната книга.
Раздел 10. Забрана за политическа дейност
Банката и нейните служители не се на
месват в политическите дела на нито една
страна членка, нито се влияят при своите
решения от политическия характер на съот
ветната страна членка или страни членки.
Единствено икономически съображения могат
да оказват влияние върху техните решения и
тези съображения трябва да бъдат оценявани
безпристрастно, за да се постигнат целите,
декларирани в член I.
Ч л е н

V

Организация и управление
Раздел 1. Структура на банката
Банката има управителен съвет, изпълни
телни директори, президент и други служи
тели и персонал, които изпълняват такива
задължения, каквито банката би определила.
Раздел 2. Управителен съвет
(а) Всички правомощия на банката се
предоставят на управителния съвет, състоящ
се от по един управител и един заместникуправител, назначени от всяка страна членка
по начин, определен от нея. Всеки управител
и всеки заместник има мандат пет години по
усмотрение на назначаващата страна членка
и може да бъде преназначаван. Нито един
заместник-управител няма право на глас освен
при отсъствие на неговия принципал. Съветът
избира един от управителите за председател.
(б) Управителният съвет може да делегира
на изпълнителните директори пълномощия
да упражняват всички права на съвета, освен
правото да:
(i) приемат нови страни членки и да определят условията за тяхното приемане;
(ii) увеличават или намаляват основния
капитал;
(iii) суспендират страна членка;
(iv) вземат решения по обжалване на тълкуване на този договор, предоставени от
изпълнителните директори;
(v) сключват споразумения за сътрудничество с други международни организации
(различни от неформалните споразумения
с временен или административен характер);
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(vi) вземат решения за постоянно суспендиране на дейността на банката и за разпре
деляне на нейните активи;
(vii) определят разпределянето на нетните
приходи на банката.
(в) Управителният съвет провежда годишно
събрание и такива други събрания, каквито
могат да бъдат предвидени от съвета или
свикани от изпълнителните директори. Съ
бранията на съвета се свикват от директорите
по молба на пет страни членки или на страни
членки, които притежават една четвърт от
общия брой гласове.
(г) Кворумът на всяко събрание на управи
телния съвет е мнозинството от управителите,
представляващо не по-малко от две трети от
общия брой гласове.
(д) Управителният съвет може с правилник
да установи процедура, при която изпълнител
ните директори, когато сметнат, че подобно
действие е в интерес на банката, да могат да
получат съгласието на управителите по спе
цифичен въпрос, без да се свиква събрание
на съвета.
(е) Управителният съвет и изпълнителните
директори в съответствие с техните правомо
щия могат да приемат такива правила и раз
поредби, които са необходими или подходящи
за осъществяването на дейността на банката.
(ж) Управителите и заместник-управите
лите работят като такива без възнаграждение
от банката, но банката е длъжна да им из
плаща онези приемливи разходи, направени
във връзка с присъствието им на събрания.
(з) Управителният съвет следва да опре
дели възнаграждението, което да се заплаща
на изпълнителните директори, и заплатата и
условията на трудовия договор с президента.
Раздел 3. Гласуване
(а) Всяка страна членка разполага с двеста
и петдесет гласа плюс един допълнителен
глас за всяка притежавана акция от капитала.
(б) Освен ако изрично не е предвидено дру
го, всички въпроси пред банката се решават
с мнозинство от гласовете.
Раздел 4. Изпълнителни директори
(а) Изпълнителните директори отговарят
за осъществяването на общите дейности на
банката и за тази цел са длъжни да упражняват
всички правомощия, които са им делегирани
от управителния съвет.
(б) Изпълнителните директори са двана
десет на брой, като не е задължително те да
бъдат и управители, от които:
(i) пет се назначават, по един от всяка
една от петте страни членки, притежаващи
най-голям брой акции;
(ii) седем се избират в съответствие със
Списък Б от всички управители с изклю
чение на онези, назначени от петте страни
членки, посочени в т. (i) по-горе.
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За целта на тази алинея „страни членки“
означава правителствата на страните, чиито
имена са посочени в Списък A, независимо
дали те са страни членки – учредители, или
са станали страни членки в съответствие с
член II, раздел 1 (б). Когато правителствата
на други страни станат членки, управителният
съвет може с мнозинство от четири пети от
общия брой гласове да увеличи общия брой
на директорите, като увеличи броя на изби
раемите директори.
Изпълнителните директори се назначават
или избират за срок две години.
(в) Всеки изпълнителен директор е длъжен
да назначи свой заместник, който да притежава
пълни правомощия да действа от негово име
в случай на отсъствие на директора. Когато
назначилите ги изпълнителни директори
присъстват, заместник-директорите могат да
участват в събранията, но не и да гласуват.
(г) Директорите продължават да заемат
своя пост, докато техните приемници бъдат
назначени или избрани. Ако пост на избран
директор бъде овакантен повече от деветде
сет дни преди края на неговия мандат, друг
директор следва да бъде избран за оставащия
период от мандата от управителите, които са
избрали предишния директор. За подобен избор
се изисква мнозинство от подадените гласо
ве. Докато постът е вакантен, заместникът
на предишния директор упражнява неговите
правомощия с изключение на правото да
назначава свой заместник.
(д) Изпълнителните директори са длъжни
да работят без прекъсване в главния офис на
банката и следва да провеждат събрания тол
кова често, колкото е необходимо във връзка
с дейността на банката.
(е) Кворумът на всяко събрание на из
пълнителните директори е мнозинството на
директорите, представляващо не по-малко от
една втора от общия брой гласове.
(ж) Всеки назначен директор има право
на толкова броя гласове, колкото се полагат
на страната членка, която го е назначила,
съгласно раздел 3 от този член. Всеки избран
директор има право да гласува с броя на
гласовете, колкото са били подадени за него
при неговото избиране. Всички гласове, на
които един директор има право, се считат
като един.
(з) Управителният съвет приема разпоредби,
съгласно които страна членка, която няма
право да назначи директор съгласно буква (б)
по-горе, може да изпраща свой представител
да присъства на всяко събрание на изпъл
нителните директори, когато се разглежда
молба или въпрос, който засяга конкретно
тази страна членка.
(и) Изпълнителните директори могат да
назначават такива комисии, каквито смятат
за препоръчителни. Не е нужно участието в
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подобни комисии да бъде ограничено един
ствено до управителите или директорите или
техните заместници.
Раздел 5. Президент и персонал
(а) Изпълнителните директори избират
президент, който не може да бъде управи
тел или изпълнителен директор или техен
заместник. Президентът е председател на
изпълнителните директори, но няма право
на глас освен правото на решаващ глас при
равно разпределение на гласовете. Той може
да участва в събранията на управителния
съвет, но няма право да гласува на подобни
събрания. Президентът престава да заема
своя пост в момента, в който изпълнителните
директори вземат подобно решение.
(б) Президентът е началник на опера
тивния персонал на банката и е длъжен да
осъществява в съответствие с указанията
на изпълнителните директори обичайната
дейност на банката. Под общия контрол на
изпълнителните директори той отговаря за
организацията, назначаването и освобожда
ването на длъжностните лица и служителите.
(в) Президентът, длъжностните лица и
служителите на банката при изпълнение на
своите функции имат задължение единствено
към банката и към никоя друга институция.
Всяка страна членка на банката е длъжна да
се съобразява с международния характер на
това задължение и да се въздържа от всякак
ви опити да оказва влияние върху което и
да било длъжностно лице или служител при
изпълнението на неговите задължения.
(г) Поради първостепенното значение на
осигуряването на най-високи стандарти за
ефективност и техническа компетентност при
назначаване на служители и персонал пре
зидентът е длъжен да обърне необходимото
внимание да се назначават лица от възможно
най-широка географска база.
Раздел 6. Консултативен съвет
(а) Трябва да има консултативен съвет,
който се състои от минимум седем лица,
избрани от управителния съвет, включващи
представители на банковия, търговския, ин
дустриалния, трудовия и селскостопанския
сектор, с възможно най-голямо национално
представителство. В сферите, в които същест
вуват специализирани международни органи
зации, изборът на членовете на консултативния
съвет, представляващи подобни сфери, трябва
да бъде съгласуван с тези организации. Кон
султативният съвет предоставя консултации
на банката по въпроси на общата политика.
Съветът заседава веднъж годишно и в други
случаи по искане на банката.
(б) Съветниците са с двугодишен мандат и
могат да бъдат преназначавани. Трябва да им
бъдат плащани разумните разходи, извършени
от тях от името на банката.
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Раздел 7. Комисии за заеми
Комисиите, от които се изисква да пред
ставят доклади относно заеми съгласно член
III, раздел 4, се назначават от банката. Всяка
подобна комисия трябва да включва един екс
перт, избран от управителя, представляващ
страната членка, на чиято територия ще се
осъществява проектът, и един или повече
експерти от техническия персонал на банката.
Раздел 8. Отношения с други международни
организации
(а) Съгласно условията на този Учредите
лен договор банката си сътрудничи с всяка
международна организация от общ характер
и с публични международни организации
със специализирани отговорности в свързани
области. Всякакви договорености за подобно
сътрудничество, които биха включвали изме
нение на която и да било разпоредба на този
Учредителен договор, могат да бъдат сключ
вани единствено след изменение на Учреди
телния договор в съответствие с член VIII.
(б) При вземане на решения по молби за
отпускане на заеми или предоставяне на га
ранции, свързани с въпроси, попадащи пряко
в сферата на компетентност на която и да е
международна организация от типовете, опи
сани в предходната алинея, в която участват
предимно страни членки на банката, послед
ната е длъжна да вземе предвид становищата
и препоръките на подобна организация.
Раздел 9. Местоположение на офисите
(а) Главният офис на банката е разположен
на територията на страната членка, която
притежава най-голям брой акции.
(б) Банката може да открива представи
телства или клонове на територията на всяка
страна членка.
Раздел 10. Регионални офиси и съвети
(а) Банката може да открива регионални
офиси и да определя тяхното местоположение
и регионите, които да бъдат обхващани от
всеки регионален офис.
(б) Всеки регионален офис получава консул
тации от представител на регионалния съвет
за целия регион, избран по начин, определен
от банката.
Раздел 11. Депозитари
(а) Всяка страна членка определя своята
централна банка за депозитар на всички авоари
на банката във валутата на тази страна членка
или ако тя няма централна банка, посочва за
тази цел такава друга институция, каквато е
приемлива за банката.
(б) Банката може да съх ран ява дру ги
активи, включително злато, в депозитари,
определени от петте страни членки с найголям брой акции, и в други депозитари,
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които банката може да избере. Първоначално
най-малко половината от златните резерви
на банката трябва да се съхраняват от де
позитаря, определен от страната членка, на
чиято територия се намира главният офис на
банката, а най-малко четиридесет процента
трябва да се съхраняват в депозитарите, оп
ределени от останалите четири страни член
ки, посочени по-горе, като във всеки един
от тези депозитари първоначално следва да
се съхранява количество злато не по-малко
от златото, заплатено за акции от страната
членка, която го е определила. Всички прех
върляния на злато от банката обаче трябва
да се осъществяват, като се вземат предвид
транспортните разходи и очакваните потреб
ности на банката. При извънредна ситуация
изпълнителните директори могат да прехвър
лят всички златни резерви на банката или
част от тях на всяко място, където те могат
да бъдат защитени адекватно.
Раздел 12. Форми на съхраняване на валута
Банката приема от всяка страна членка
вместо каквато и да е част от валутата на
тази страна членка, внасяна в банката съгласно
член II, раздел 7 (i) или с цел извършване на
амортизационни плащания по заеми, отпус
нати в тази валута, и която не е необходима
на банката в хода на нейната дейност, полици
или други подобни облигации, емитирани от
правителството на тази страна членка или
от депозитаря, определен от нея, като тези
полици и облигации не трябва да са поимен
ни или лихвоносни и трябва да са платими
по номинална стойност при поискване чрез
превод по сметката на банката в посочения
депозитар.
Раздел 13. Публикуване на доклади и предоставяне на информация
(а) Банката публикува годишен доклад,
съд ържащ оди т и рани от чет и за нейни те
сметки, и на всеки тримесечен или по-кратък
период разпространява сред страните членки
обобщени отчети за финансовото си състоя
ние, както и отчет за печалбите и загубите,
съдържащ резултатите от дейността є.
(б) Банката може да публикува такива
други доклади, каквито сметне за желателни
при постигането на своите цели.
(в) Копия от всички доклади, отчети и
публикации, изготвени по този раздел, се
предоставят на страните членки.
Раздел 14. Разпределяне на нетните приходи
(а) Управителният съвет определя всяка
година каква част от нетните приходи на
банката след заделяне на провизии за резер
ви подлежи на прехвърляне към излишъка
и каква част, ако има такава, подлежи на
разпределяне.
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(б) Ако се разпределя каквато и да е част,
до два процента некумулативно се заплащат
като първи транш срещу разпределяната сума
за всяка година на всяка страна членка на
базата на средния размер на неизплатените
заеми през съответната година, отпуснати
съгласно член IV, раздел 1 (a) (i), във валутата,
съответстваща на вноската на страната членка.
В случай че като първи транш се изплащат
два процента, оставащата за разпределяне
сума се изплаща на всички страни членки
пропорционално на броя акции, притежавани
от тях. Плащанията към всяка страна членка
се извършват в нейната собствена валута или
ако няма налични средства в тази валута, в
друга валута, приемлива за страната членка.
Ако подобни плащания се извършват във
валути, различни от собствената валута на
страната членка, трансферът на валутата и
нейното използване от получаващата я страна
членка не подлежи на ограничения от стра
ните членки.
Ч л е н

V І

Напускане и суспендиране на членство. Сус
пендиране на дейността
Раздел 1. Право на страните членки да
напускат
Всяка страна членка на банката може да
напусне във всеки един момент с отправяне
на писмено уведомление до главния офис на
банката. Напускането влиза в сила от датата
на получаване на подобно уведомление.
Раздел 2. Суспендиране на членство
В случай че определена страна членка не
изпълни което и да е от задълженията си към
банката, банката може да суспендира член
ството є чрез решение, взето с мнозинство
от управителите, упражняващи мнозинство
от общия брой гласове. Суспендираната по
този начин страна членка ще престане авто
матично да бъде страна членка една година
след датата на суспендирането си, освен ако не
бъде прието решение със същото мнозинство
за възстановяване на членството є.
Докат о ч ленс т во т о є е суспен д и ра но,
страната членка няма право да упражнява
никакви права по този Учредителен договор
освен правото на напускане, като обаче тряб
ва да продължи да изпълнява всички свои
задължения.
Раздел 3. Прекратяване на членството в
Международния валутен фонд
Всяка страна членка, която престане да
бъде страна членка на Международния валутен
фонд, след три месеца автоматично престава
да бъде страна членка на банката, освен ако
банката не даде съгласието си тя да продължи
да бъде страна членка с мнозинство от три
четвърти от общия брой гласове.
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Раздел 4. Уреждане на сметки с правителства, чието членство е прекратено
(а) Когато определено правителство прес
тане да бъде страна членка, то продължава
да носи отговорност за всички свои преки
задължения към банката, както и за своите
условни задължения към банката, до момента,
в който каквато и да е част от заемите или
гаранциите, договорени преди прекратяването
на членството, продължава да бъде неизпла
тена; това правителство обаче престава да
носи отговорност по отношение на заеми
или гаранции, сключени от банката след
момента на прекратяване на членството му,
и да участва в приходите или в разходите
на банката.
(б) В момента, в който определено пра
вителство престане да бъде страна членка,
банката е длъжна да се погрижи за обратното
изкупуване на неговите акции като част от
уреждането на сметките с това правителство
в съответствие с разпоредбите на букви (в)
и (г) по-долу. За тази цел цената за обратно
изкупуване на акциите е стойността, посочена
в счетоводните книги на банката на датата,
на която правителството престане да бъде
страна членка.
(в) Плащането за акции, изкупувани об
ратно от банката съгласно този раздел, се
ръководи от следните условия:
(i) Всяка сума, дължима на правителството
за неговите акции, се задържа, докато
това правителство, неговата централна
банка или която и да е от неговите аген
ции има задължения към банката като
заемополучател или гарант и тази сума
по усмотрение на банката може да бъде
ползвана за погасяване на всяко подобно
задължение при настъпване на неговия
падеж. Не могат да бъдат задържани ни
какви суми за сметка на задължението
на правителството, възникващо от запис
ването на акции съгласно член II, раздел
5 (ii). Във всички случаи никаква сума,
дължима на страна членка за нейните
акции, не може да се изплаща в срок до
шест месеца след като правителството
престане да бъде страна членка.
(ii) Плащанията за акции могат да бъдат
извършвани периодично, при тяхното пред
ставяне от страна на правителството, до
степента, до която дължимата сума като
цена за обратно изкупуване, посочена в
буква (б) по-горе, надхвърля общия размер
на задълженията по заеми и гаранции,
посочена в буква (в) (i) по-горе, докато
бившата страна членка получи цялата цена
за обратно изкупуване.
(iii) Плащанията се извършват във валутата
на страната, получаваща плащането, или
по усмотрение на банката в злато.
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(iv) Ако банката претърпи загуби по гаранции, участия в отпускане на заеми или
заеми, които са били неизплатени към да
тата, на която правителството е прекратило
членството си, и размерът на подобни загуби
надхвърли размера на резерва, предвиден
за загуби към горепосочената дата, съот
ветното правителство е длъжно да изплати
при поискване сумата, с която цената за
обратно изкупуване на притежаваните от
него акции би намаляла, ако загубите са
били взети предвид при определяне на це
ната за обратно изкупуване. В допълнение
към това правителството на бившата страна
членка продължава да носи отговорност
във връзка с всички искания за плащане на
дължими вноски съгласно член II, раздел
5 (ii), до степента, до която от него би се
изисквало да се отзове при обезценка на
капитала и представяне на подобно искане
към момента на определяне на цената за
обратно изкупуване.
(г) Ако банката суспендира трайно своята
дейност съгласно раздел 5 (б) от този член,
в срок от шест месеца от датата, на която
определено правителство е прекратило своето
членство, всички права на това правителство
се ръководят от разпоредбите на раздел 5 от
този член.
Раздел 5. Суспендиране на дейността и
уреждане на задълженията
(а) При извънредна ситуация изпълнител
ните директори могат временно да суспенди
рат дейността по отношение на нови заеми
и гаранции в очакване на възможност за
по-нататъшно разглеждане и предприемане
на действия от страна на управителния съвет.
(б) Банката може да суспендира трайно
своята дейност по отношение на нови заеми
и гаранции чрез гласуване на мнозинство от
управителите, упражняващи мнозинство от
общия брой гласове. След подобно суспенди
ране на дейността банката следва незабавно
да преустанови всички дейности освен тези,
свързани със систематичната реализация,
опазване и запазване на нейните активи и
уреждането на задълженията є.
(в) Отговорността на всички страни членки
за неизплатени вноски в основния капитал на
банката и по отношение на обезценката на
техните собствени валути се запазва до удов
летворяването на всички претенции на креди
тори, включително всички условни претенции.
(г) Всички кредитори, предявяващи преки
претенции, следва да получат удовлетворение
от активите на банката, а след това – от пла
щанията към банката по искания за заплащане
на неплатени вноски. Преди извършване на
каквото и да е плащане на кредитори, пре
дявяващи преки претенции, изпълнителните
директори трябва да предприемат необходими
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те мерки по тяхна преценка, за да гарантират
удовлетворяването и на предявителите на
условни претенции съразмерно с кредиторите,
предявили преки претенции.
(д) Не се предвижда разпределяне в полза
на страни членки срещу техните вноски в
основния капитал на банката преди:
(i) погасяване или уреждане на всички
задължения към кредитори,
и
(ii) вземане на решение за разпределяне от
мнозинство от управителите, упражняващи
мнозинство от общия брой гласове.
(е) След вземане на решение за разпределяне
съгласно буква (д) по-горе изпълнителните
директори могат с гласуване с мнозинство
от две трети да осъществяват последващо
разпределяне на активите на банката между
страните членки до пълното разпределяне на
всички активи. Условие за това разпределяне
е предварителното уреждане на всички не
удовлетворени претенции на банката срещу
всяка отделна страна членка.
(ж) Преди извършването на каквото и да
било разпределяне на активи изпълнителните
директори са длъжни да определят пропор
ционален дял на всяка страна членка според
съотношението между нейното акционерно
у частие и общите неизплатени ак ции на
банката.
(з) Изпълнителните директори определят
стойността на активите, подлежащи на раз
пределяне, към датата на разпределянето,
след което пристъпват към разпределянето
по следния начин:
(i) На всяка страна членка по силата на
собственото є задължение или задълже
нията на нейните официални институции
или юридическ и лица в границите на
нейната територия се заплаща до степента,
до която подлежи на разпределяне, сума,
еквивалентна по стойност на нейния про
порционален дял от общата подлежаща на
разпределяне сума.
(ii) Всеки остатък, дължим на определена
страна членка след извършване на плаща
нето съгласно т. (i) по-горе, се заплаща в
нейната собствена валута, доколкото бан
ката разполага с резерви от тази валута,
до достигане на сума, еквивалентна по
стойност на този остатък.
(iii) Всеки остатък, дължим на определена
страна членка след извършване на пла
щанията съгласно т. (i) и (ii) по-горе, се
заплаща в злато или валута, приемлива
за съответната страна членка, доколкото
банката разполага с подобни резерви, до
достигане на сума, еквивалентна по стой
ност на този остатък.
(iv) Всички останали активи, притежавани
от банката след извършване на плащанията
съгласно (i), (ii) и (iii) по-горе, се разпределят
между страните членки пропорционално.
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(и) Всяка страна членка, получаваща ак
тиви, разпределяни от банката в съответствие
с буква (з) по-горе, притежава същите права
спрямо подобни активи, каквито е притежа
вала и банката преди тяхното разпределяне.
Ч л е н

V І І

Статут, имунитет и привилегии
Раздел 1. Цели на този член
За да се даде възможност на банката да
изпълнява поверените є функции, статутът,
имунитетът и привилегиите, изложени в този
член, следва да бъдат предоставяни на банката
на територията на всяка страна членка.
Раздел 2. Статут на банката
Банката е пълноправно юридическо лице и
по-специално притежава правоспособност да:
(i) сключва договори;
(ii) придобива и продава недвижимо и
движимо имущество;
(iii) завежда дела.
Раздел 3. Позиция на банката по отношение
на съдебни процеси
Дела срещу банката могат да бъдат за
веждани единствено в съд с компетентна
юрисдикция на територията на страна член
ка, в които банката има офиси, назначила е
представител за приемане на призовки или
съдебни съобщения или е емитирала или га
рантирала ценни книжа. Никакви дела обаче
не могат да се завеждат от страни членки или
лица, действащи от името на страни членки
или внасящи техни искове. Имуществото и
активите на банката, независимо къде се
намират и от кого се съхраняват, се ползват
с имунитет срещу всички форми на конфис
кация, запор или принудително изпълнение
преди произнасянето на окончателна присъда
срещу банката.
Раздел 4. Имунитет на активите срещу
конфискация
Им у щест во т о и а к т иви т е на ба нката,
независимо къде се намират и от кого се
съхраняват, се ползват с имунитет по отно
шение на претърсване, реквизиране, конфис
кация, изземване или всякаква друга форма
на отнемане по силата на изпълнителен или
законодателен акт.
Раздел 5. Имунитет на архивите
Архивите на банката са неприкосновени.
Раздел 6. Освобождаване на активите от
ограничения
В степента, необходима за осъществяването
на дейностите, предвидени в този договор и
съгласно разпоредбите на договора, цялото
имущество и всички активи на банката се
освобождават от ограничения, разпоредби,
контрол и мораториуми от всякакво естество.
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Раздел 7. Привилегии за съобщения
Към официалните съобщения на банката
всяка страна членка се задължава да се от
нася по същия начин както към официалните
съобщения на други страни членки.
Раздел 8. Имунитет и привилегии на служители и работници
Всички управители, директори, заместни
ци, служители и работници на банката:
(i) се ползват с имунитет срещу съдебен
процес във връзка с действия, извършени
от тях в рамките на тяхната служебна
правоспособност, освен в случаите, кога
то банката се откаже от привилегията за
подобен имунитет;
(ii) които не са местни лица, получават
същи я иму нитет срещу имиграционни
ограничения, изисквания за регистрация
на чуждестранни лица и задължения за
национална служба и същите облекчения
по отношение на валутни ограничения,
каквито се предоставят от страните членки
на представителите, длъжностните лица
и служителите с подобен ранг на други
страни членки;
(iii) пол у чават същото отношение във
връзка с улесненията за пътуване, какво
то се предоставя от страните членки на
представители, чиновници и служители с
подобен ранг на други страни членки.
Раздел 9. Имунитет срещу данъчно облагане
(а) Банката, нейните активи, имущество,
доходи и разрешените от този договор дей
ности и транзакции се ползват с имунитет
срещу облагане с всякакви данъци и мита.
Банката също така се ползва с имунитет срещу
задължението за събиране или плащане на
какъвто и да е данък или мито.
(б) Не се налага данък върху или във връзка
със заплати и възнаграждения, плащани от
банката на изпълнителни директори, замест
ници, длъжностни лица или служители на
банката, които не са местни граждани, местни
поданици или други местни лица.
(в) Никакви данъци от какъвто и да било
характер не се налагат върху каквито и да
било облигации или ценна книжа, емитирани
от банката (включително какъвто и да било
дивидент или лихва по тях), независимо от
техния притежател:
(i) ако тези данъци дискриминират подобна
облигация или ценна книга само защото
е емитирана от банката, или
(ii) ако единственото правно основание за
подобно облагане е мястото или валутата,
в която облигацията или ценната книга
е емитирана, платима или платена, или
местоположението на който и да е офис
или място на дейност, поддържани от
банката.
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(г) Никакви данъци от какъвто и да било
характер не се налагат върху каквито и да
било облигации или ценни книжа, гаранти
рани от банката (включително какъвто и да
било дивидент или лихва по тях), независимо
от техния притежател:
(i) ако тези данъци дискриминират подобна
облигация или ценна книга само защото
е гарантирана от банката, или
(ii) ако единственото правно основание
за подобно облагане е местоположението
на който и да е офис или място на дейност,
поддържани от банката.
Раздел 10. Прилагане на този член
Всяка страна членка е длъжна да предприе
ме такива действия, каквито са необходими на
нейната територия с цел въвеждане в действие
от гледна точка на нейното законодателство
на изложените в този член принципи, и да
уведоми банката за конкретните действия,
които е предприела.
Ч л е н

V І І І

Изменения
(а) Всяко предложение за внасяне на про
мени в този Учредителен договор, независимо
дали е постъпило от страна членка, управител
или изпълнителните директори, се изпраща
на председателя на управителния съвет, който
внася предложението в съвета. Ако предло
женото изменение бъде прието от съвета,
банката е длъжна чрез циркулярно писмо или
телеграма да отправи запитване до всички
страни членки, дали приемат предлаганото
изменение. Когато три пети от страните член
ки, притежаващи осемдесет и пет процента 3
от общия брой гласове, приемат предлаганите
изменения, банката удостоверява този факт
чрез официално съобщение, адресирано до
всички страни членки.
(б) Независимо от изложеното в буква
(a), се изисква приемане от всички членове
в случай на каквото и да било изменение,
променящо:
(i) правото на напускане на банката, предвидено в член VI, раздел 1;
(ii) правото, гарантирано съгласно член
II, раздел 3 (в);
(iii) ограничението на отговорността, предвидено в член II, раздел 6.
(в) Измененията влизат в сила за всички
страни членки три месеца след датата на
официалното съобщение, освен ако в цирку
лярното писмо или телеграма не се предвижда
по-кратък срок.
„Осемдесет и пет процента“ беше заменено
с „четири пети“ с изменение, влязло в сила на
16.ІІ.1989 г.
3
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Ч л е н

I X

Тълкуване
(а) Всеки въпрос, свързан с тълкуването на
разпоредбите на този Учредителен договор,
възникващ между която и да е страна членка и
банката или между които и да е страни членки
на банката, се представя на изпълнителните
директори за разрешаване. А ко въпросът
засяга конкретно определена страна членка,
която няма право да назначава изпълнителен
директор, тя има права на представителство
в съответствие с член V, раздел 4 (з).
(б) Във всеки случай, когато изпълнителни
те директорите са приели решение в съответ
ствие с буква (a) по-горе, всяка страна членка
може да поиска въпросът да бъде отнесен
към управителния съвет, чието решение е
окончателно. До получаването на резултата
от отнасянето на въпроса до управителния
съвет банката може, доколкото счете за не
обходимо, да действа на базата на решението
на изпълнителните директори.
(в) Когато възникне спор между банката и
страна, която е престанала да бъде членка, или
между банката и която и да е страна членка по
време на трайното суспендиране на банката,
този спор се отнася за арбитраж до трибунал,
състоящ се от трима арбитри, единият от които
е назначен от банката, другият – от засегна
тата страна членка, а третият е посредник,
който, освен ако страните не се договорят за
друго, се назначава от президента на Посто
янния съд за международно правосъдие или
от друга инстанция, определена с приета от
банката разпоредба. Арбитърът посредник има
пълното право да урежда всички процедурни
въпроси във всички случаи, когато страните
са в спор по отношение на тях.
Ч л е н

X

Считане на одобрение за предоставено
Винаги когато се изисква одобрение от
страна на която и да било страна членка,
преди банката да може да предприеме ня
какво действие, освен съгласно член VIII,
подобно одобрение се счита за предоставено,
ако съответната страна членка не представи
възражение в рамките на разумен срок, опре
делен от банката в уведомлението, изпратено
на съответната страна членка за предлаганото
действие.
Ч л е н

X I

Заключителни разпоредби
Раздел 1. Влизане в сила
Този Учредителен договор влиза в сила,
след като бъде подписан от името на правител
ствата, чиито минимални вноски съставляват
не по-малко от шестдесет и пет процента от
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всички вноски, посочени в Списък A, и когато
официалните документи съгласно раздел 2
(a) от този член бъдат депозирани от тяхно
име, но в никакъв случай настоящият Уч
редителен договор не може да влезе в сила
преди 1 май 1945 г.
Раздел 2. Подписване
(а) Всяко правителство, от чието име се
подписва този Учредителен договор, следва
да депозира пред правителството на Съеди
нените американски щати официален доку
мент, в който се декларира, че то е приело
този Учредителен договор в съответствие
със своите закони и е предприело всички
необходими стъпки, които му позволяват да
изпълнява всички свои задължения по този
Учредителен договор.
(б) Всяко правителство става страна членка
на банката от датата на депозиране от негово
име на посочения в буква (a) по-горе офи
циален документ, като никое правителство
не може да стане страна членка, преди този
Учредителен договор да влезе в сила в съот
ветствие с раздел 1 от този член.
(в) Правителството на Съединените аме
рикански щати се задължава да информира
правителствата на всичк и ст рани, чиито
имена са посочени в Списък A, и всички
правителства, чието членство е одобрено в
съответствие с член II, раздел 1 (б), за всички
подписи, положени под този договор, и за де
позирането на всички официални документи,
посочени в буква (a) по-горе.
(г) В момента на подписване на този
Учредителен договор от негово име всяко
правителство се задължава да преведе на
правителството на Съединените американски
щати една стотна от един процент от цената
на всяка акция в злато или щатски долари с
цел покриване на административните разходи
на банката. Това плащане ще се отчита за
сметка на плащането, което се предвижда в
съответствие с член II, раздел 8 (a). Прави
телството на Съединените американски щати
съхранява подобни средства в специална
депозитна сметка и следва да ги преведе на
Управителния съвет на банката, когато бъде
свикано първото му събрание съгласно раз
дел 3 от този член. Ако този договор не влезе
в сила до 31.ХІІ.1945 г., правителството на
Съединените американски щати се задължава
да възстанови тези средства на правителствата,
които са ги превели.
(д) Договорът остава открит за подписване
във Вашингтон от името на правителствата на
страните, чиито имена са посочени в Списък
A, до 31.ХІІ.1945 г.
(е) След 31.ХІІ.1945 г. този договор остава
открит за подписване от името на правител
ството на която и да е друга страна, чието
членство е било одобрено в съответствие с
член II, раздел 1 (б).
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(ж) С подписването на този договор всички
правителства го приемат както от свое име,
така и по отношение на всички свои колонии,
презокеански територии, всички територии
под техен протекторат, власт на сюзерен или
друга власт и цялата територия, по отношение
на която те изпълняват своя мандат.
(з) В случая с правителства, териториите
на чиито градове са били под вражеска оку
пация, депозирането на официалния документ,
посочен в буква (a) по-горе, може да бъде от
лагано до сто и осемдесетия ден след датата,
на която тези територии са били освободени.
Ако обаче официалният документ не бъде
депозиран преди изтичането на този срок,
подписът, положен от името на съответното
правителство, става нищожен и частта от
неговата вноска, заплатена съгласно буква
(г) по-горе, се възстановява в негова полза.
(и) Букви (г) и (з) влизат в сила по отношение
на всяко правителство, подписало договора,
от датата на полагане на неговия подпис.
Раздел 3. Откриване на банката
(а) В момента на влизане на този договор
в сила в съответствие с раздел 1 от този член
всяка страна членка назначава управител, а
страната членка, на която е разпределен найголемият брой акции съгласно Списък A, свик
ва първото събрание на управителния съвет.
(б) На първото събрание на управителния
съвет се предприемат мерки за избор на времен
ни изпълнителни директори. Правителствата на
петте страни, на които e разпределен най-голям
брой акции съгласно Списък A, назначават
временни изпълнителни директори. В случай
че едно или повече подобни правителства не
са станали страни членки, постовете на изпъл
нителни директори, на които те биха имали
право, остават вакантни, докато съответните
правителства станат страни членки или до
1.І.1946 г., което настъпи по-рано. Седем вре
менни изпълнителни директори се избират
в съответствие с разпоредбите на Списък Б
и остават на този пост до датата на първия
редовен избор на изпълнителни директори,
който следва да се проведе колкото е възможно
по-скоро след 1.І.1946 г.
(в) Управителният съвет може да делеги
ра на временните изпълнителни директори
всякакви правомощия с изключение на тези,
които не могат да бъдат делегирани на из
пълнителните директори.
(г) Банката се задължава да уведоми страни
те членки, когато е готова да започне работа.
Подписан във Вашингтон в един екзем
пляр, който остава депозиран в архивите на
правителството на Съединените американски
щати, което се задължава да изпрати заве
рени копия на всички правителства, чиито
имена са упоменати в Списък A, и всички
правителства, чието членство бъде одобрено
в съответствие с член II, раздел 1 (б).
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СПИСЪК A
Вноски
(в милиони щатски долари)
Австралия
200,0 Иран
24,0
Белгия
225,0 Ирак
6,0
Боливия
7,0 Либерия
0,5
Бразилия
105,0 Люксембург
10,0
Канада
325,0 Мексико
65,0
Чили
35,0 Нидерландия
275,0
Китай
600,0 Нова Зеландия
50,0
Колумбия
35,0 Никарагуа
0,8
Коста Рика
2,0 Норвегия
50,0
Куба
35,0 Панама
0,2
Чехословакия 125,0 Парагвай
0,8
Дания а		 Перу
17,5
Доминиканска 		 Филипини
15,0
република
2,0
Еквадор
3,2 Полша
125,0
Египет
40,0 Южноафрикан		 ски съюз
100,0
Салвадор
1,0 Съюз на Съветските
		 социалистически
		 републики
1200,0
Етиопия
3,0
Франция
450,0 Великобритания1300,0
Гърция
25,0 Съединени американ		 ски щати
3175,0
Гватемала
2,0 Уругвай
10,5
Хаити
2,0 Венецуела
10,5
Хондурас
1,0 Югославия
40,0
Исландия
1,0		
Индия
400,0 Общо
9100,0
a. Квотата на Дания предстои да бъде определена
от банката, след като Дания приеме членството
в съответствие с този Учредителен договор.

СПИСЪК Б
Избор на изпълнителни директори
1. Изборът на избираеми изпълнителни
директори се осъществява чрез гласуване от
управителите, които имат право да гласуват
съгласно член V, раздел 4 (б).
2. При гласуване за избираемите изпълни
телни директори всеки имащ право да гласува
управител подава в полза на едно лице всички
гласове, на които страната членка, която го
е назначила, има право съгласно раздел 3
от член V. Седемте лица, които са получили
най-голям брой гласове, стават изпълнителни
директори, като обаче лице, получило помалко от четиринадесет процента от общия
брой гласове, които могат да бъдат подадени
(допустими гласове), не се счита за избрано.
3. Ако при първото гласуване не бъдат
избрани седем лица, се провежда повторно
гласуване, при което лицето, получило най-
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малък брой гласове, отпада от избора и при
което гласуват само (a) онези управители,
които при първото гласуване са гласували
за лице, което не е било избрано, и (б) оне
зи управители, за чиито гласове за избрано
лице се счита съгласно т. 4 по-долу, че са
увеличили гласовете, подадени за подобно
лице, с повече от петнадесет процента от
допустимите гласове.
4. При определяне на това, дали подаде
ните от определен управител гласове следва
да бъдат считани за увеличаващи общия
брой гласове за определено лице с повече
от петнадесет процента от допустимите гла
сове, се счита, че тези петнадесет процента
включват, първо, гласовете на управителя,
подал най-голям брой гласове за това лице,
след това гласовете на управителя, който е
подал следващите по брой гласове, и т.н., до
достигане на петнадесетте процента.
5. За всеки управител, част от гласовете на
който трябва да бъдат броени, за да се повиши
общият сбор на което и да е лице над четири
надесет процента, се счита, че е подал всички
гласове, с които разполага, за това лице, дори
и ако общият брой гласове за съответното лице
надхвърли петнадесет процента.
6. Ако и след повторното гласуване не бъдат
избрани седем лица, се провеждат следващи
гласувания, базирани на същите принципи,
докато бъдат избрани седем лица, имайки
предвид, че след като бъдат избрани шест лица,
седмото може да бъде избрано с обикновено
мнозинство от оставащите гласове и се счита
за избрано с всички тези гласове.
12477

МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Инструкция за отменяне на Инструкция № 10
от 2001 г. за реда на изготвяне на длъжност
ни характеристики за длъжностите, заемани
от кадрови военнослужещи (обн., ДВ, бр. 71
от 2001 г.; изм. и доп., бр. 45 от 2004 г.; изм.,
бр. 77 от 2008 г.; доп., бр. 12 от 2009 г.)
Параграф единствен. Инструкцията от
меня Инструкция № 10 от 2001 г. за реда на
изготвяне на длъжностни характеристики за
длъжностите, заемани от кадрови военнослу
жещи (обн., ДВ, бр. 71 от 2001 г.; изм. и доп.,
бр. 45 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2008 г.; доп.,
бр. 12 от 2009 г.), считано от 19.Х.2009 г.
За министър: А. Ангелов
12443
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1424
от 2 ноември 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация и
контрол върху синдиците и постъпила молба, вх.
№ 94-С-354 от 20.Х.2009 г., от г-н Стефан Николов
Радев да бъде извършена промяна на служебния ад
рес изменям Заповед № ЛС-04-72/2006 г. (ДВ, бр. 16
от 2006 г.) в частта є относно адреса на синдика
Стефан Николов Радев, като вместо „гр. Сливен
8800, кв. Даме Груев 23 Г, 14“ се чете „София, район
„Лозенец“, ул. Кишинев 16а, ет. 2, ап. 4“.
12447

Министър: М. Попова

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1425
от 2 ноември 2009 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка с
чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от 27 юни
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба, вх. № 94-Х-93
от 21.Х.2009 г., от г-жа Христина Иванова Стамова
да бъде извършена промяна на служебния адрес
изменям Заповед № ЛС-04-72/2006 г. (ДВ, бр. 16
от 2006 г.) в частта є относно адреса на синдика
Христина Иванова Стамова, като вместо „София, ул.
Христо Белчев 21, ет. 4, ап. 45“ се чете „София 1000,
ул. Ангел Кънчев 34, ет. 2, тел. и факс 981-51-39“.
12448

Министър: М. Попова

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1918
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ предвид това, че
курортен комплекс „Слънчев бряг“ е селищно
образувание с национално значение с Решение
№ 45 от 25.І.2005 г. на Министерския съвет на
Република България, писмо на община Несебър
с изх. № 04-00-5319 от 6.VІІІ.2009 г. (вх. № АУ13-7
от 12.VІІІ.2009 г.) във връзка с молба от Венцислав
Павлов Недков, писмо за допускане изработването
на проект за изменение на плана за застрояване с
изх. № АУ10-3 от 4.ІІ.2009 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
писмо на община Несебър, отдел „Екология“, с
изх. № 92-00-10813 от 21.ХІ.2008 г., Акт за резул
татите от обявяването по реда на чл. 128 ЗУТ от
9.ІV.2009 г., издаден от община Несебър, Решение
№ 628 от протокол № 17 от 8.V.2009 г. за съгласуване
от Общинския съвет – гр. Несебър, т. 1 от реше

ния № УТП-01-02-28 от 9.Х.2009 г. към протокол
№ УТП-01-02-28 от 8.Х.2009 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при МРРБ, нотариален акт за
собственост на недвижим имот № 174, том І, рег.
№ 670, дело № 158 от 20.ІІ.2003 г., скица № 48040
от 6.ХІ.2008 г., издадена от Службата по геодезия,
картография и кадастър – гр. Бургас, одобрявам
изменение на подробния устройствен план – план
за застрояване, в курортен комплекс „Слънчев
бряг – запад“ на урегулиран поземлен имот ІІ163, кв. 303 в охранителна зона „Б“ по Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие
за пристрояване и надстрояване на едноетажна
съществуваща сграда – автосервиз, при следни
те уст ройствени показатели за средноета ж но,
свободно застрояване в смесена централна зона
(Сц): плътност на застрояване – до 30 %, кота
корниз – до 10 м (до 3 етажа), Кинт – до 1,20,
минимално озеленяване – 50 %, и с паркиране в
имота съгласно приетата графична част на доку
ментацията, представляваща неразделна част от
настоящата заповед.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок след
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър: Р. Плевнелиев

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1919
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ предвид това, че
курортен комплекс „Слънчев бряг“ е селищно
образувание с национално значение с Решение
№ 45 от 25.І.2005 г. на Министерския съвет на
Република България, писмо на община Несебър с
изх. № 04-00-5318 от 6.VІІІ.2009 г. (вх. № АУ 13-6
от 12.VІІІ.2009 г.) във връзка с молба от Тонка Па
найотова Митрева, управител на „Т.Ж.СТРОЙ“ –
ЕООД, с ЕИК 147003093 и седалище и адрес на
управление гр. Несебър, област Бургас, ул. Иван
Вазов 14, вх. 1, ет. 4, ап. 19, писмо за допускане
изработването на проект за изменение на плана
за застрояване с изх. № АУ10-6 от 4.ІІ.2009 г.
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството, писмо на община Несе
бър, отдел „Екология“, с изх. № 92-00-10813 от
21.ХІ.2008 г., Акт за резултатите от обявяването
по реда на чл. 128 ЗУТ от 13.ІV.2009 г., издаден
от община Несебър, Решение № 626 от Протокол
№ 17 от 8.V.2009 г. за съгласуване от Общинския
съвет – гр. Несебър, т. 1 от решения № УТП-0102-28 от 9.Х.2009 г. към протокол № УТП-01-02-28
от 8.Х.2009 г. на Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРРБ, нотариален акт за покупко-продажба на
недвижими имоти № 46, том Х, рег. № 6464, дело
№ 1784 от 17.V.2008 г., скици № 7187 и № 7188 от
5.ІІІ.2008 г., издадени от Службата по геодезия,
картография и кадастър – гр. Бургас, одобрявам
изменение на подробния устройствен план – план
за застрояване в курортен комплекс „Слънчев
бряг – запад“ на урегулирани поземлени имоти
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VІІ-501 и VІІІ-501, кв. 2201 в охранителна зона
„Б“ по Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие при следните устройствени показатели
за средноетажно, свободно жилищно застрояване
в курортна зона (Ок) за двата имота: плътност на
застрояване – до 30 %, кота корниз – до 15 м (до
5 етажа), Кинт – до 1,50, минимално озеленява
не – 50 %, с паркиране в имотите при спазване
изискванията на чл. 31 и 32 ЗУТ и съгласно приетата
графична част на документацията, представляваща
неразделна част от настоящата заповед.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок след
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър: Р. Плевнелиев

ЗАПОВЕД № РД-02-14-1920
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 3 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6 и чл. 136, ал. 1 ЗУТ и предвид това,
че курортен комплекс „Слънчев бряг“ е селищно
образувание с национално значение с Решение
№ 45 от 25.І.2005 г. на Министерския съвет на
Република България, писмо на община Несебър с
изх. № 04-00-5320 от 6.VІІІ.2009 г. (вх. № АУ 13-8
от 12.VІІІ.2009 г.) във връзка с молба от Никола
Иванов Иванов, писмо за допускане изработването
на проект за изменение на плана за застрояване с
изх. № АУ10-11 от 12.ІІІ.2009 г. на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
писмо на община Несебър, отдел „Екология“, с
изх. № 92-00-10813 от 21.ХІ.2008 г., Акт за резул
татите от обявяването по реда на чл. 128 ЗУТ от
9.ІV.2009 г., издаден от община Несебър, Решение
№ 627 от протокол № 17 от 8.V.2009 г. за съгласуване
от Общинския съвет – гр. Несебър, т. 1 от реше
ния № УТП-01-02-28 от 9.Х.2009 г. към протокол
№ УТП-01-02-28 от 8.Х.2009 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при МРРБ, нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 160, том
ХХ, рег. № 13123, дело № 3805 от 31.VІІ.2008 г., скица
№ 39544 от 21.VІІІ.2008 г., издадена от Службата
по геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас,
одобрявам изменение на подробния устройствен
план – план за застрояване в курортен комплекс
„Слънчев бряг – запад“ на урегулиран поземлен
имот І-223, кв. 5201 в охранителна зона „Б“ по Зако
на за устройството на Черноморското крайбрежие,
с промяна на зоната от смесена централна (Сц)
в курортна зона (Ок) при следните устройствени
показатели за средноетажно, свободно жилищно
застрояване: плътност на застрояване – до 30 %,
кота корниз – до 15 м (до 5 етажа), Кинт – до 1,50,
минимално озеленяване – 50 %, и с паркиране в
имота при спазване на разстоянията по чл. 31,
ал. 4 ЗУТ със запазване на зелената ивица по
действащия план съгласно приетата графична част
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
Заповедта може да бъде обжалвана пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър: Р. Плевнелиев

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 661
от 15 октомври 2009 г.
за търсене и проучване на метални полезни изко
паеми, подземни богатства по чл. 2, ал.1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Сакар“,
разположена на територията на община Свиленград
и община Тополовград, област Хасково
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 38 от 30.ІХ.2009 г. разреша
вам на „Бългериан Енерджи Корпорейшън“ – ООД,
София, титуляр на разрешението,�����������������
дружество,
����������������
реги
стрирано по ф. д. № 9071/2007, том 1664, стр. 167,
парт. 120964, в Софийския градски съд, със седалище
и адрес на управление: София, район „Лозенец“, ул.
Цанко Церковски 62, ет. 2, ап. 4, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Сакар“, разположена на територията на община
Свиленград и община Тополовград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 187,60 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 10 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение,
№ 2 – списък с координати на точките в координат
на система 1970 г. – неразделна част към договора
за търсене и проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
търсене и проучване, както правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за търсене и
проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене и
проучване и добивът за технологични изпитвания
са определени в работна програма, неразделна част
от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
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Министър Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 662
от 15 октомври 2009 г.
за търсене и проучване на метални полезни изко
паеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
Закона за подземните богатства, в площ „Росоман“,
разположена на територията на община Божурище,
област София, и община Перник, област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
на Министерския съвет № 38 от 30.ІХ.2009 г.
разрешавам на „Трейс Рисорсиз“ – ЕООД, Со
фия, дружество, регистрирано с решение № 1 от
30.Х.2006 г. на Софийския градски съд по ф. д.
№ 5047/2006 и вписано в регистъра на търговски
те дружества под № 104330, том 1402, стр. 23, със
седалище и адрес на управление – София, ул.
Софроний Врачански 1, ет. 4, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
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т. 1 от Закона за подземните богатства в площ
„Росоман“, разположена на територията на общи
на Божурище, област София, и община Перник,
област Перник, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 21,2 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в коор
динатна система 1970 г. – неразделна част към
договора за търсене и проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
търсене и проучване, както правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за търсене и
проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене и
проучване и добивът за технологични изпитвания
са определени в работна програма, неразделна част
от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
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Министър Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 663
от 22 октомври 2009 г.

ВЕСТНИК

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 887-ДФ
от 28 октомври 2009 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финан
сов надзор (ЗКФН) и чл. 180 от Закона за публично
предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Комисията за
финансов надзор издава разрешение на управляващо
дружество „Експат Асет Мениджмънт“ – ЕАД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Г. С. Раковски 96А, да организира и
управлява договорен фонд „Експат Бондс“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „Експат Бондс“ в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от Комисията за
финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане
на дялове на договорен фонд „Експат Бондс“ на
основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН.
Вписва договорен фонд „Експат Бондс“ като
емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН,
воден от КФН.
12449

за търсене и проучване на метални полезни

изкопаеми, подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Иглика“, разположена на територията на община
Елхово и община Болярово, област Ямбол
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение на
Министерския съвет № 39 от 7.X.2009 г. разреша
вам на „Каракал Кеймбридж България“ – ЕАД,
Костинброд, титуляр на разрешението, дружество,
регистрирано по ф. д. № 241/2005, том 84, стр.
100, парт. 4882 в Софийския окръжен съд, със
седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Христо Ботев 11, да извърши за своя сметка
търсене и проучване на метални полезни изко
паеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1
от Закона за подземните богатства, в площ „Иг
лика“, разположена на територията на община
Елхово и община Болярово, област Ямбол, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 100 кв. км.
3. Границите на площта са определени с коор
динатите на граничните точки № 1 – 6 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в коор
динатна система 1970 г. – неразделна част към
договора за търсене и проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
търсене и проучване, както правата и задълженията
на титуляря се определят в договора за търсене
и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене и
проучване и добивът за технологични изпитвания
са определени в работна програма, неразделна част
от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за търсене и проучване.
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Министър: Н. Караджова
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Председател: П. Чобанов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-64
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри в
района на 16-а жп линия Септември – Добринище
за територията жп гара Генерал Ковачев, включ
ваща поземлен имот с идентификатор 02693.600.1
в землището на с. Баня, община Разлог, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IV.2009 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.
12457

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-65
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри в
района на 16-а жп линия Септември – Добринище
за територията жп спирка Дагоново, включваща
поземлен имот с идентификатор 20064.600.1 в зем
лището на с. Дагоново, община Белица, област
Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IV.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.

БРОЙ 90

ДЪРЖАВЕН

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.
12458

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-66
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри в
района на 16-а жп линия Септември – Добринище
за територията жп спирка Юруково, включваща
поземлени имоти с идентификатори 86101.600.1,
86101.600.2, 86101.600.3, 86101.600.4 в землището на
с. Юруково, община Якоруда, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IV.2009 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
12459

ЗАПОВЕД № РД-18-67
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри в
района на 16-а жп линия Септември – Добринище
за територията жп спирка Смолево, включваща
поземлени имоти с идентификатори 32603.600.1 и
32603.600.2 в землището на с. Смолево, община
Якоруда, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IV.2009 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
12460
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ЗАПОВЕД № РД-18-68
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри в
района на 16-а жп линия Септември – Добрини
ще за територията жп гара Якоруда, включваща
поземлени имоти с идентификатори 87338.501.1,
87338.501.2, 87338.501.3, 87338.502.1 в землището на
гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IV.2009 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
12461

ЗАПОВЕД № РД-18-69
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри в
района на 16-а жп линия Септември – Добрини
ще за територията жп гара Аврамово, включваща
поземлени имоти с идентификатори 00059.600.1,
00059.600.2, 00059.600.3, 00059.600.4 в землището на
с. Аврамово, община Якоруда, област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IV.2009 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.
12462

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-70
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
в района на 16 -а ж п лини я Септември – До
бринище за територията жп гара Черна Места,
включваща поземлени имоти с идентификатори
81850.501.1, 81850.502.1, 81850.502.2, 81850.502.3 в
землището на с. Черна Места, община Якоруда,
област Благоевград.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.IV.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
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ДЪРЖАВЕН

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.
12463

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 651
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и опре
деля метод за извършване на приватизация чрез
публичен търг за следния обект: двуетажна сграда
с поз.им. № 195 в УПИ І, кв. Захарна фабрика, зад
бл. 35, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Илинден“, с АОС № 515 от 11.І.2001 г. и
АОС № 1111 от 16.V.2007 г. с право на собственост
върху терена.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обекта, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обекта.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационната сделка за обекта.
12403

Председател: А. Иванов

РЕШЕНИЕ № 652
от 15 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21, ал. 1,
т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет реши:
1. Открива процедура за приватизация и определя
метод за извършване на приватизация чрез публичен
търг за следните обекти: помещение № 1, кв. Или
янци, ул. Махония и бул. Рожен, общински нежи
лищен имот, стопанисван от район „Надежда“, АОС
№ 482 от 28.І.1998 г.; помещение № 2, кв. Илиянци,
ул. Махония и бул. Рожен, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Надежда“, АОС № 482
от 28.І.1998 г., и помещение № 3, кв. Илиянци, ул.
Махония и бул. Рожен, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, АОС № 482 от
28.І.1998 г., със съответното им право на строеж.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки с имуществото на обектите, сключване на
договори за дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, обезпечаване на вземания и сключване
на договори за кредити, отнасящи се до обектите.
3. Възлага на главния изпълнителен директор
на Столичната общинска агенция за приватизация
да сключи приватизационните сделки за обектите.
12404

Председател: А. Иванов

ВЕСТНИК
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СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 840
от 4 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 № 431 от 24.VІІ.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 13.І.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 2 (в сграда на бивш хидрофор), ж.к. Люлин, до
бл. 145, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, бивша обособена част от „Во
доснабдяване и канализация“ – ЕАД, заедно със
съответното право на строеж
2. Начална цена – 56 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5600 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 документа
ция – до 11. І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ 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.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12405

РЕШЕНИЕ № 844
от 4 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 № 431 от 24.VII.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 12.I.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
№ 2 (в сграда на бивш хидрофор), ж.к. Люлин, до
бл. 146, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Люлин“, бивша обособена част от „Во
доснабдяване и канализация“ – ЕАД, заедно със
съответното право на строеж.
2. Начална цена – 55 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5500 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 документа
ция – до 8.I.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в
сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ 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.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12406

РЕШЕНИЕ № 845
от 4 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 № 899 от 28.ІХ.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 14.І.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в
трафопост, ж. к. Стрелбище, до бл. 87, 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 документа
ция – до 12.І.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку
ментация – 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, предхож
дащ 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.
За председател на Надзорния съвет: В. Чилова
12407

РЕШЕНИЕ № 851
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 № 516 от 29.VII.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 18.I.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Надежда, до бл. 433, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Надежда“,
заедно със съответното право на строеж.
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2. Начална цена – 61 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6100 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документа
ция – до 14.I.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната до
кументация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в
брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ 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
12409

РЕШЕНИЕ № 938
от 30 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 761 от 11.ХІІ.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 16.ХІІ.2009 г. в 14 ч. в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на сграда с
терен (ПИ № 641), ул. Професор Иван Георгов 7
(бивша ул. Цветан Антов), на територията на район
„Сердика“, обособена част от „Софинвест“ – ЕООД,
заедно с правото на собственост върху ПИ № 641.
2. Начална цена – 1 175 000 лв. Сделката се
облага частично с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 50 000 лв.
4. Депозитът за участие – 117 500 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 документа
ция – до 14.ХІІ.2009 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 1200 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхож
дащ 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
12408
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ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № І-16
от 2 ноември 2009 г.
На основание чл. 5 и 7 от Наредбата за тър
говете и конкурсите, решение протокол № 23 от
27.ІV.2005 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и
решение протокол № 18 от 20.Х.2009 г. Надзор
ният съвет на Общинската агенция за приватиза
ция – гр. Бургас, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
на един етап за продажба на общински нежилищен
имот: незавършено строителство в ж.к. Меден
рудник, бл. 135, зона „Г“, УПИ XV, кв. 82, с при
лежащ терен от 4228 кв.м, Бургас, с минимална
конкурсна цена в размер на 614 400 лв. и депозит
за участие в размер на 61 440 лв.
2. Конку рсната документация за обекта се
закупува в Общинската агенция за приватизация,
Бургас, ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки
работен ден в срок до 17-ия ден включително от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ от 9 до 17 ч., на цена 200 лв., платими
в брой в касата на агенцията, за което се издава
сертификат за регистрация. Физическите лица
за к у п у ват л и ч но и л и с но тариа л но за верено
пълномощно. Юридическ ите лица представят
удостоверение за актуално състояние и документ
за самоличност, ако закупуват лично или с пъл
номощно, издадено от управителя (директора),
което да е нотариално заверено, ако закупуват
чрез пълномощник.
3. Депозитът за участие да се внесе по бан
ков път до 17-ия ден включително от датата на
обнародване на решението в „Държавен вест
ник“ по IBAN сметка на Общинската агенция за
приватизация – Бургас, № BG 28 SOMB 9130 32
23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас,
SOMBBGSF. Връщането на депозита се извършва
безкасово – с платежно нареждане по банковата
сметка на кандидатите в срок пет работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението
на Надзорния съвет на агенцията за определяне
на спечелилия участник.
4. Огледът на обекта се извършва с представител
на агенцията през всички работни дни, предхож
дащи крайната дата за предаване на офертите,
след представен платежен документ за закупена
конкурсна документация.
5. Участниците в конкурса изготвят оферти в
съответствие с конкурсната документация, които
се подават в Общинската агенция за приватизация,
ул. Конт Андрованти 1 – 3, ет. 3, всеки работен ден
до 17-ия ден включително от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Изпращане
на оферти по пощенски път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни
сделки с имота, сключването на договори за при
добиване на дялово участие, за наем, за съвместна
дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания,
както и поемане на менителни задължения.
Председател на Надзорния съвет: Г. Георгиев
12415
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ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 238
от 22 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 ЗПСК и чл. 5 във връзка с
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Габрово, реши:
1. Да се приватизират чрез публичен търг с явно
наддаване, който ще се проведе в зала на ет. 3 на
общината на 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч., 134
дяла от „Габрово Фарм“ – ЕООД, представляващи
100 % от капитала на дружеството, със седалище
Габрово, адрес на управление ул. Трети март 3. В
капитала на дружеството са апортирани два недви
жими имота, представляващи:
самостоятелен обект, законно построен с иден
тификатор 14218.504.91.1.32, предназначен за склад
в партера на жил. бл. „Малчика“, ул. Свищовска
73, със ЗП 80 кв. м с АОС № 97 от 9.ІІ.1995 г., при
граници: на изток – ул. Свищовска; запад – мази
и общи части; север – дворище; юг – дворище;
отдолу – мази; отгоре – жилища; обектът ще се
продава с отстъпеното право на строеж върху УПИ
І – за жил. стр., общ. обслужване, гаражи от кв.50
по плана на Габрово, І етап, ІІ част, заедно с 2,712 %
идеални части от общите части на жил. бл.;
недвижим имот частна общинска собственост,
законно построен, преустроен в аптека с АОС № 669
от 15.ХІ.1999 г., с идентификатор 14218.504.91.1.32,
в част от партерни я ета ж на ж ил. бл. на ул.
Ал. Стамболийски 1, със ЗП 117 кв. м при граници
ул. Ал.Стамболийски 1; двор; зелена площ и тро
тоар; самостоятелни обекти с № 14218.504.91.1.31
и 14218.504.91.1.33 (магазин и т рафопост); над
обекта: жилища 14218.504.91.1.4; 14218.504.91.1.3;
14218.504.91.1.2; 14218.504.91.1.5; обектът ще се про
дава с отстъпеното право на строеж върху УПИ
І – за жил. стр., общ. обслужване и гаражи от кв.
92 по плана на Габрово, ІІ етап, І част, заедно с
3,56 % идеални части от общите части на жил. бл.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 135 000 лв.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
2.3. Депозитът за участие в размер 50 000 лв.
да с е вне с е по наби рат е л на сме т к а с I BA N
№ BG52STSA93003305016910, BIC код на „Банка
ДСК“ – STSABGSF, не по-късно от работния ден,
предхождащ датата на търга. Купувачът дължи
всички данъци и такси по сделката.
2.4. Тръжната документация ще се получава
от следващия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в Центъра за
информация и услуги на гражданите срещу пред
ставяне на документ за внесена такса от 1000 лв.,
без ДДС, в касата на общината, но не по-късно от
работния ден, предхождащ датата на търга.
2.5. Предложенията за участие в търга се подават
в деловодството на общината в надписан, запеча
тан, непрозрачен плик не по-късно от 16,50 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга.
2.6. Огледът на обекта може да се извършва всеки
работен ден, но не по-късно от 16 ч. на работния
ден, предхождащ датата на търга, след закупуване
на тръжната документация.
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2.7. Начин на плащане – изцяло на една вноска
и разплащане изцяло в левове – без използване на
други законови платежни средства.
3. Утвърждава тръжната документация и про
екта на договор за приватизационната продажба
на обекта на търга.
4. Ако търгът не се проведе поради липса на
кандидати на 17-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“, да се проведе
нов търг при същите условия на 35-ия ден от об
народването на решението в „Държавен вестник“.
Тръжната документация ще се получава до деня,
предхождащ датата на търга, срок за подаване
на предложенията – до 16,50 ч. на работния ден,
предхождащ датата на търга. Огледът на обекта
може да се извършва всеки работен ден до 16 ч. на
работния ден, предхождащ датата на търга.
12420

Председател: В. Василев
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2. Да се закрие, считано от 15.IX.2009 г., ПДГ към
ОУ „Иван Вазов“ – с. Ненково, община Кърджали.
2.1. Задължителната документация на ПДГ
да се съхранява от директора на ОУ „Иван Ва
зов“ – с. Ненково, община Кърджали.
2.2. Движимото имущество на закритата ПДГ
да се предостави за управление и съхранение на
директора на ОУ „Иван Вазов“ – с. Ненково, об
щина Кърджали.
3. Да се закрие, считано от 15.IX.2009 г., ПДГ
към ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Македонци, община
Кърджали.
3.1. Задължителната документация на ПДГ да
се съхранява от директора на ОУ „Н. Й. Вапца
ров“ – с. Македонци, община Кърджали.
3.2. Движимото имущество на закритата ПДГ
да се предостави за управление и съхранение на
директора на ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – с. Македонци,
община Кърджали.

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 251
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Карнобат, одобрява
проект за ПУП – ПП (парцеларен план), за обект:
АМ „Тракия“ Оризово – Бургас, участък: ЛОТ № 4
Ямбол – Карнобат от км 276+200 до км 325+280.
12467

Председател: Т. Ченешев

РЕШЕНИЕ № 252
от 24 септември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план),
за трасето на ел. кабел 20 kV от ВЛ извод „Доли
на“ до ПИ № 024286 по КВС в местност Базето, с.
Мъдрино, община Карнобат.
12468

Председател: Т. Ченешев

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 1950
от 21 октомври 2009 г.
На основание чл. 59 от Административнопро
цесуалния кодекс, чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връзка
с чл. 10, ал. 7 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 3 ППЗНП и
Решение № 159 от протокол № 7 от 30.IX.2009 г.
от заседание на Общинския съвет – Кърджали,
нареждам:
1. Да се за к рие, сч и та но о т 15.I X.20 09 г.,
ПДГ – с. Кобиляне, към ЦДГ „Вела Пеева“, с.
Бойно, община Кърджали.
1 .1 . З а д ъ л ж и т е л н а т а д о к у м е н т а ц и я н а
ПДГ – с. Кобиляне, да се предаде за съхранение
на директора на ЦДГ „Вела Пеева“ – с. Бойно,
община Кърджали.
1.2 . Д ви ж и мо т о и м у ще с т в о н а з а к ри т ат а
ПДГ – с. Кобиляне, да се предостави за ползване
и управление на ръководството на ЦДГ „Вела
Пеева“ – с. Бойно, община Кърджали.
1.3. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, т. 1 КТ.
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Кмет: Х. Азис
12469

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 919
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – Силистра, реши:
1. Одобря ва извършен и т е до т ози момен т
действия на общинската агенция за приватизация,
включително проведения маркетинг с цел привли
чане на инвеститорски интерес към обектите за
приватизация.
2. Открива процедура за приватизация чрез
публичен търг с явно наддаване на общински не
жилищни имоти – частна общинска собственост:
масивни подземни гаражи, разположени в суте
ренния етаж на Многофункционална сграда „10
февруари“, намиращи се в Силистра, ул. Симеон
Велики 16 (АОС № 239 от 20.I.1998 г):
а) гараж № 1 със застроена площ 19,53 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 7900 лв. с включен ДДС;
б) гараж № 2 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8000 лв. с включен ДДС;
в) гараж № 3 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 7900 лв. с включен ДДС;
г) гараж № 4 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 7940 лв. с включен ДДС;
д) гараж № 5 със застроена площ 20,05 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8300 лв. с включен ДДС;
е) гараж № 6 със застроена площ 20,57 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8600 лв. с включен ДДС;
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ж) гараж № 7 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8100 лв. с включен ДДС;
з) гараж № 8 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8100 лв. с включен ДДС;
и) гараж № 9 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8200 лв. с включен ДДС;
й) гараж № 10 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8200 лв. с включен ДДС;
к) гараж № 11 със застроена площ 19,31 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8200 лв. с включен ДДС;
л) гараж № 12 със застроена площ 19,73 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 7970 лв. с включен ДДС;
м) гараж № 13 със застроена площ 16,60 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 6740 лв. с включен ДДС;
н) гараж № 14 със застроена площ 18,07 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 7560 лв. с включен ДДС;
о) гараж № 15 със застроена площ 19,56 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8100 лв. с включен ДДС;
п) гараж № 16 със застроена площ 19,56 кв. м
заедно със съответните идеални части от общите
части и от правото на строеж; утвърждава начална
тръжна цена в размер 8100 лв. с включен ДДС.
3. Определя стъпка на наддаване 500 лв.
4. Утвърждава депозит за участие в размер
1000 лв. за всеки обект, който се внася по бан
кова сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД,
клон Силистра, IBAN – BG81STSA93003200100121,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 21-ия ден след обна
родването на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се получава до 16,30 ч.
на 20-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от информационния център
на общината след заплащане на 300 лв. (с включен
ДДС) за всеки обект по банкова сметка на общи
ната: Банка „ДСК“ – АД, клон Силистра, IBAN –
BG27STSA93003200100123, BIC – STSABGSF.
6. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 17 ч. на 21-ия ден
след обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на имота може да се извърши до деня
преди датата на търга след закупуване на тръжната
документация.
8. Ден и час на търга:
а) за гаражи от № 1 до № 8 включително – на
22-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала
на общината;
б) за гаражи от № 9 до № 16 включително –
на 23-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от 9 ч. в заседателната зала
на общината.
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9. В случай на неявяване на кандидат за някой
от обектите да се обяви нов търг за продажба на
непродадените имоти при същите условия на ре
шението, но със следните срокове:
9.1. Срок за закупуване на тръжна документа
ция – до 16,30 ч. на 30-ия ден от обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
9.2. Срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 31-ия ден от обнародване на решението в „Дър
жавен вестник“.
9.3. Срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 31-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
9.4. Търгът ще се проведе на 32-ия ден след об
народването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на общината.
10. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
11. Възлага на общинската агенция за привати
зация да извърши всички последващи действия по
процедурата за приватизация съгласно действащото
законодателство.
12. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
12421

Председател: Ал. Сабанов

РЕШЕНИЕ № 920
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Одобрява извършените до този момент дейст
вия на общинската агенция за приватизация, вклю
чително проведения маркетинг с цел привличане на
инвеститорски интерес към обекта за приватизация.
2. Открива процедура за приватизация на об
щински нежилищен имот – частна общинска соб
ственост: урегулиран поземлен имот XIII, отреден
за обществено обслужване, с площ 130 кв.м заедно
с построената в него масивна едноетажна сграда
състояща се от две помещения – млекоизкупвате
лен пункт и склад с обща застроена площ 55 кв.м,
намиращи се в кв. 24 по плана на с. Срацимир,
община Силистра (АОС № 4622 от 24.ІІІ.2009 г ).
3. Определя метод на продажба – публичен търг
с явно наддаване.
4. Утвърждава начална тръжна цена в размер
6800 лв. с включен ДДС в размер 104 лв.
5. Определя стъпка на наддаване 500 лв.
6. Утвърждава депозит за участие в размер
800 лв., който се внася по б.сметка на община
та: Банка „ДСК“ – А Д, клон Силистра, IBAN
BG81STSA93003200100121, BIC STSABGSF, в срок
до деня преди датата на търга.
7. Тръжната документация се получава до 16,30 ч.
на 14-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“ от Информационния център
на общината след заплащане на 300 лв. (с включен
ДДС) по б. сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД,
клон Силистра, IBAN BG27STSA93003200100123,
BIC STSABGSF.
8. Предложенията за участие в търга се приемат
в деловодството на общината до 10,30 ч. на 15-ия
ден след обнародването на решението в „Държавен
вестник“.
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9. Оглед на имота може да се извърши до деня
преди датата на търга след закупуване на тръжната
документация.
10. Ден и час на търга – на 15-ия ден след об
народването на решението в „Държавен вестник“
от 11 ч. в заседателната зала на общината.
11. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
12. Възлага на Общинската агенция за привати
зация да извърши всички последващи действия по
процедурата за приватизация съгласно действащото
законодателство.
13. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.
12422

Председател: Ал. Сабанов

84. – 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 р. Дунав за заустване на отпадъчни води от обект
в процес на проектиране и строителство – преу
стройство на цех за безалкохолни напитки в цех за
производство на електронни компоненти – печатни
платки, с. Ново село, област Видин, ЕКАТТЕ 52180,
със заявител Мими Якимова Марикова, управител
и законен представител на „Сума“ – ООД, Видин,
при следните параметри и условия на разрешителното: Проектни параметри: Водоприемник – р.
Дунав – трета категория. Места на заустването:
поток № 1 – битово-фекални отпадъчни води след
пречиствателно съоръжение при км 834 на р. Дунав
в точка с географски координати: СШ 44°09'58,64''
и ИД 22°46'57,26''; поток № 2 – производствени
отпадъчни води след ПСОВ при км 834 на р. Дунав
в точка с географски координати: СШ 44°09'58,89''
и ИД 22°46'56,89''. Индивидуални емисионни огра
ничения: заустване поток № 1 – 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; заустване поток № 2 – активна реакция
pH – 6,0 – 9,0; неразтворени вещества – 50 мг/дм 3;
БПК 5 – 50 мг/дм 3; нефтопродукти – 10 мг/дм 3; азот
(амониев) – 10 мг/дм 3; фосфор (общ) – 5 мг/дм 3;
флуориди – 20 мг/дм 3; цианиди свободни – 0,1 мг/
дм 3; цианиди (общо) – 1,0 мг/дм 3; арсен – 0,1 мг/
дм 3; хром (шествалентен) – 0,1 мг/дм 3; кадмий – 0,1
мг/дм 3; мед – 0,5 мг/дм 3; олово – 0,1 мг/дм 3; ни
кел – 0,5 мг/дм 3; живак – 0,01 мг/дм 3. Срок за
достигане на индивидуалните емисионни ограниче
ния: 3 месеца след въвеждане на пречиствателните
съоръжения в експлоатация. Условия за издаване на
разрешителното: 1. Да не се допуска заустването във
водния обект на отпадъчни води от обекта, преди
да са пречистени до степен съгласно описаните
индивидуални емисионни ограничения по потоци.
2. Въвеждането на обекта и пречиствателните съ
оръжения 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 глава четвърта, раздел ІІ от
същия закон. Писмени възражения и условия от
заинтересуваните лица, при които да бъде издадено
разрешителното, се представят в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22, в 14-дневен срок от обявяването
на съобщението.
12474
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84а. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите обявява, че
е постъпила административна преписка с искане за
откриване на процедура за издаване на разрешително
за ползване на повърхностен воден обект, акватория
от язовир „Александър Стамболийски“, комплексен
и значим язовир, за аквакултури и свързаните с тях
дейности. Дейността ще се осъществява в зоната за
аквакултури съгласно Заповед № 243 от 24.VІ.2008 г.
на ИАРА в съоръжения за аквакултури (садки), из
градени на разстояние 2500 м от язовирната стена,
в землището на с. Горско Косово, ЕКАТТЕ 17208, в
местността Хисаря, община Сухиндол, област Ве
лико Търново. Проектни параметри на ползването:
садките ще се разполагат на производствена площ
2,4 дка, технологичен сервитут около тях 20 дка и
необходима площ за промяна местоположението
на техническите съоръжения през определен пери
од от време в размер общо 100 дка, с координати
на върховете, както следва: т. 1. Х 4687979.39 и Y
8657547.84; т. 2. Х 4688080.80 и Y 8657715.11; т. 3.
Х 4687979.95 и Y 8657776.24; т. 4. Х 4687878.54 и Y
8657608.98; т. 5. Х 4687985.21 и Y 8657502.18; т.6.
Х 4687776.54 и Y 8657459.54; т. 7. Х 4687709.13 и Y
8657777.94; т. 8. Х 4688092.19 и Y 8657856.21; т. 9.
Х 4688112.50 и Y 8657731.70. Условия, при които ще
се разреши изграждане на съоръженията: Ферма от
плаващи мрежени клетки (кръгли садки), 24 броя,
с размери ∅ 12 м, монтирани на място около 3
понтонни линии, във формата на правоъгълник, с
размери 200 м × 100 м, закотвени за дъното и брега.
За предотвратяване на негативен ефект върху водите
във връзка с храненето и здравословния статус на
аквакултурите ще се извършва собствен мониторинг
за качеството на водата в обхвата на фермата по
задължителни показатели. Пунктовете за монито
ринг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувано
с директора на Басейнова дирекция за управление
на водите в Дунавския район. Инвестиционното
намерение ще се реализира в границите на защи
тена зона „Язовир „Стамболийски“, BG0000275,
като бъде съобразено с Решение № ВТ-49-ПР от
2009 г. на РИОСВ – Велико Търново, за преценя
ване на необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда (ОВОС).
Писмени възражения и условия от заинтересовани
лица, при които да бъде издадено разрешителното,
се представят в 14-дневен срок от обявяването на
съобщението в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“, бул.
Мария-Луиза 22.
12475
85. – Министърът на околната среда и водите
съобщава, че на основание чл. 62а от Закона за
водите е постъпила административна преписка
за откриване на процедура за издаване на разре
шително за ползване на воден обект, акватория
от Черно море за аквакултури и свързаните с тях
дейности – изграждане на мидена ферма. Дейността
ще се осъществява в акваторията на Черно море,
землището на гр. Ахелой, ЕКАТТЕ 00833, община
Поморие, област Бургас. Проектните параметри
на ползването: на площ 250 дка на 1180 м от брега
с размери на страните: 500 × 500 м, в крайбрежни
морски води, осигуряващи условия за живот и въз
производство на черупкови организми, с координати
на върховете, както следва: т. 1. 42°36'16,8'' СШ и
27°38'43,4'' ИД; т. 2. 42°36'16,7'' СШ и 27°39'05,4'' ИД;
т. 3. 42°36'00,4'' СШ и 27°39'05,2'' ИД; т. 4. 42°36'00,6''
СШ и 27°38'43,3'' ИД. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръжението: Технология
та за изграждане на мидената ферма ще бъде от
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типа „дълги линии“, плаваща, въжено-колекторен
тип. Група от 75 успоредни линии с дължина 100
м в надводната част и 160 м в подводната част,
разположени на 20 м една от друга. Пластмасови
буйове поддържат на повърхността линиите и ще
се фиксират стационарно за стоманобетонови котви
с обем 3 куб. м. На всяка линия се предвиждат по
100 колектора с дължина 7 м. Всички крайни точки
на фермата ще бъдат маркирани и овеховани със
светещи надводни оконтуряващи буйове. За предо
твратяване на негативен ефект върху водите, както
и от риск за качеството на мидите ще се извършва
собствен мониторинг за качеството на водата в
обхвата на фермата по задължителни показатели,
указани в разрешителното. Пунктовете за монито
ринг ще бъдат трайно сигнализирани съгласувани
с директора на Басейнова дирекция за управление
на водите в Черноморски район с център Варна.
Инвестиционното предложение попада в защитена
зона (ЗЗ) „Поморие“ с код BG 0000620 по хабитати
те. Районът за ползване е съгласуван с Министер
ството на околната среда и водите – Регионална
инспекция по околната среда и водите – Бургас,
и Басейнова дирекция за управление на водите
Черноморски район – Варна, Министерството на
отбраната – Щаб на Военноморските сили, Варна,
и Министерството на транспорта, информацион
ните технологии и съобщенията – Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, Бургас. Писмени
възражения и условия от заинтересовани лица,
при които да бъде издадено разрешителното, се
представят в 14-дневен срок от обнародването на
съобщението в Министерството на околната среда
и водите, дирекция „Управление на водите“, бул.
Мария-Луиза 22.
12489
61 2 . – А г ен ц и я т а з а д ърж а вн и в зем а н и я ,
Регионална дирекция – София, ИРМ – Перник,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление
№ 0612/2007/001132 от 15.Х.2009 г. възлага на
Снежана Ананиева Благоева с адрес за кореспон
денция Перник, ул. Пирдоп 13А, следния недвижим
имот: апартамент 3 в Перник, кв. Инженерен,
бл. 3, със застроена площ 34,40 кв.м, състоящ се
от две стаи, заедно със 7,43 кв. м идеални части
от общите части на сградата и от правото на
строеж върху земята. Година на построяване 1956,
при граници на апартамента: от изток – ап. 4; от
запад – ап. 2; от север – коридор; от юг – двор,
за 7231 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при Аген
цията по вписванията, Служба по вписвания по
местонахождението на имота.
12365
166. – Агенцията за държавни вземания, Ре
гиона лна дирек ция – Софи я, ИРМ – Перник,
на основание чл. 253 ДОПК с постановление
№ 0612/2007/001134 от 16.Х.2009 г. възлага на Боян
Тодоров Велинов, ЕГН 7011253786, адрес за корес
понденция: гр. Трън, ул. Ю. Гагарин 13, следния
недвижим имот: апартамент № 14 в Перник, кв.
Изток, ул. Благой Гебрев, бл. 60, вх. Б, ет. 5, със
застроена площ 46,30 кв. м, състоящ се от една
стая, кухня и сервизно помещение, заедно с избено
помещение № 14 с полезна площ 2,50 кв. м и 5,57
кв. м идеални части от общите части на сградата
и съответните идеални части от правото на строеж
върху земята (идентификатор 55871.514.183.1.38 по
кадастралната карта на гр. Перник) за 22 147,40 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението, което подлежи на вписване от
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съдията по вписванията при Агенцията по вписва
нията, Служба по вписвания по местонахождението
на имота.
12519
631. – Агенцията за държавни вземания, Реги
онална дирекция – Пловдив, на основание чл. 239,
ал. 2 ДОПК с постановление № 63631/2002/120352 от
26.Х.2009 г. възлага на „Алекс – С 2002“ – ЕООД,
ЕИК по БУЛСТАТ 115750028, с адрес за кореспон
денция Първомай, ул. Рила 11, представлявано от
Светослав Стефанов Качаров, с адрес на предста
вителя Първомай, ул. Княз Борис І № 13, следния
недвижим имот: група 1, включваща 4 сгради: вещ
№ 1 – сграда, представляваща обор № 4, с разгъ
ната застроена площ 308 кв. м, построена в парцел
№ 27, сграда 4, масив 92 (стар V І-006 в кв. 1) по
кадастрална карта от 25.ІХ.2007 г. на землището
на Първомай – паянтова, монолитна, с бетонов
цокъл едноетажна сграда с тухлена зидария; вещ
№ 2 – сграда, представляваща навес за жито № 5,
с разгъната застроена площ 847 кв. м, построена
в парцел № 27, сграда 3, масив 92 (стар V-005 в
кв. 1) по кадастрална карта от 25.ІХ.2007 г. на
землището на Първомай – оградена с три тухлени
стени едноетажна сграда, монолитна, с дървени
колони, покрив – дървена конструкция с кереми
ди, под – бетонова настилка; вещ № 3 – сграда,
представляваща навес за жито № 6, с разгъната
застроена площ 418 кв. м, построена в парцел
№ 27, сграда 2, масив 92 (парцел № 1-001 в кв. 1)
по кадастрална карта от 25.ІХ.2007 г. на землището
на Първомай – ограден с три тухлени стени, от
които тази от дългата страна е с бетонови контра
форси едноетажна сграда, монолитна, с дървени
колони, покрив – дървена конструкция с кереми
ди, под – бетонова настилка; вещ № 4 – склад
за зърнени храни в стопански двор на Първомай
със застроена площ 605 кв. м, построен в парцел
№ 27, сграда 1, масив 92 (стар парцел № ІІ-002) по
кадастрална карта от 25.ІХ.2007 г. на землището
на Първомай – тухлени и кирпичени стени, едное
тажна, покрив – дървена конструкция с керемиди,
намиращи се в Първомай – стопански двор, по
строени всички сгради в парцел № 27 при граници
на парцела: на север – ССФонд; на изток – парцел
№ 66; на запад – ССФонд, и на юг – парцели с
№ 66, 26 и 67. Продадени са само сградите без
земята за 41 700 лв. Собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
12366
55. – Ре г и о н а л н а т а д и р е к ц и я – П л о вд и в ,
на А г ен ц и я та за д ърж а вн и взема н и я на ос
нование чл. 239, ал. 2 ДОПК с постановление
№ 73759/2002/000053 от 9.Х.2009 г. възлага на Катя
Георгиева Бардукова, ЕГН 6303034515, с адрес Пър
вомай, ул. Княз Борис I № 117, следния недвижим
имот: 1. сушилня за жито с РЗП 216 кв. м – парцел
№ II, кв. 101, с площ 6335 кв. м по кадастралния
и регулационен план на землището на кв. Дебър,
община Първомай, област Пловдив, в който парцел
е построена следната сграда: сушилня за жито с
РЗП 216 кв. м, при граници на парцела: на се
вер – парцел № 1 – обор за крави, на изток – път
и парцели № 16 и 17 – ССФонд, на юг – парцел
№ 3 – лаборатории, и на запад – път и ССФонд; 2.
площадка – парцел № II, кв. 101, с площ 6335 кв. м
по кадастралния и регулационен план на землището
на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив,
в който парцел е построена следната сграда: су
шилня за жито с РЗП 216 кв. м, при граници на
парцела: на север – парцел № 1 – обор за крави,
на изток – път и парцели № 16 и 17 – ССФонд, на
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юг – парцел № 3 – лаборатории, и на запад – път и
ССФонд; 3. битова сграда за гледачи с РЗП 115 кв.
м, парцел № 5, кв. 101, с площ (не е посочена) по
кадастралния и регулационен план на землището
на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив,
в който парцел е построена следната сграда: битова
сграда за гледачи с РЗП 115 кв. м, санитарен филтър
с РЗП 64 кв. м, портиерна с дървен навес с РЗП 13,70
кв. м, при граници на парцела: на север – парцел
№ 30, на юг – парцел № 6, и на запад – парцел
№ 48 и сграда; 4. санитарен филтър с РЗП 64 кв.
м – парцел № 5, кв. 101, с площ (не е посочена) по
кадастралния и регулационен план на землището
на кв. Дебър, община Първомай, област Пловдив,
в който парцел е построена следната сграда: би
това сграда за гледачи с РЗП 115 кв. м, санитарен
филтър с РЗП 64 кв. м, портиерна с дървен навес
с РЗП 13,70 кв. м, при граници на парцела: на
север – парцел № 30, на юг – парцел № 6, и на
запад – парцел № 48 и сграда; 5. портиерна с дървен
навес с РЗП 13,70 кв. м, парцел № 5, кв. 101, с площ
(не е посочена) по кадастралния и регулационен
план на землището на кв. Дебър, община Първо
май, област Пловдив, в който парцел е построена
следната сграда: битова сграда за гледачи с РЗП 115
кв. м, санитарен филтър с РЗП 64 кв. м, портиерна
с дървен навес с РЗП 13,70 кв. м, при граници на
парцела: на север – парцел № 30, на юг – парцел
№ 6, и на запад – парцел № 48 и сграда, за сумата
17 100 лв. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
12424
79. – А г е н ц и я т а з а д ъ р ж а в н и в з е м а н и я ,
ИРМ – Сливен, на основание чл. 258, ал. 2 ДОПК
с постановление № 0119/2002/005570 от 26.Х.2009 г.
възлага на Димо Иванов Илиев, адрес: Сливен,
ул. Дунав 4, следния недвижим имот: 31 от 100
идеални части от сграда за автокантар 50 тона в
имот № 213030, ЕКАТТЕ 36779, в землището на гр.
Кермен, община Сливен, съгласно скица № Ф02941
от 14.VІІ.2009 г. на Общинската служба по земеделие
и гори – Сливен, с обща РЗП 144 кв.м, при грани
ци: изток – ПИ 000213 – полски път, север – ПИ
000213 – полски път, запад – ПИ 000213 – полски
път, юг – ПИ 213031, за 2976 лв., платени изцяло от
купувача. Собствеността преминава върху купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
12425
14. – Висшето строително училище „Любен
Каравелов“ – София, обявява конкурс за доцент
по 01.02.03 строителна механика, съпротивление на
материалите, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
училището, София 1373, ул. Суходолска 175, тел.
80-29-160.
12526
52. – Икономическият университет – Варна,
обявява конкурси за: доцент по 05.02.20 социално
управление със срок 3 месеца, асистент по 05.02.20
социално управление (управление на публичния
сектор) със срок 1 месец от обнародването в „Дър
жавен вестник“. Документи – в отдел „НИРД“,
стая 527, тел. 052/660-295, и личен състав, стая 129,
тел. 052/660-264.
12423
530. – Пловдивският у ниверситет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за: професори
по: 05.07.03 методика на обучението (информатика
и информационни технологии – един; математи
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ка – един), със срок 3 месеца; 02.07.01 теоретични
основи на комуникационната техника – един, със
срок 4 месеца, за нуждите на Техническия колеж в
Смолян; доценти по: 01.06.26 морфология (хистология
и ембриология) – един; 02.06.06 електрични мрежи и
системи – един, за нуждите на Техническия колеж в
Смолян; 01.05.03 органична химия (инструментален
анализ) – един, трите със срок 3 месеца; асистент
по 01.05.04 аналитична химия (инструментален ана
лиз) – един, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората, ул.
Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261-408.
12367
46. – Университетът по хранителни техноло
гии – Пловдив, обявява конкурси за: доцент по
02.11.05 технология на месните и рибните продукти
(технология на функционалните месни и рибни
продукти) със срок 3 месеца; асистенти по: 02.22.01
екология и опазване на екосистемите – един, със
срок 3 месеца, 02.11.11 технология на биологично
активните вещества – един, със срок 1 месец;
05.02.07 счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност – един, със срок 1 месец; пре
подаватели по: 05.04.17 български език – един, със
срок 1 месец; 05.04.20 германски езици (английски
език) – един, със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
Пловдив, бул. Марица 26, тел. 64 30 31.
12439
16 . – С т о п а н с к а т а а к а д е м и я „ Д . А . Це 
нов“ – Свищов, обявява конкурси за: професор
по 05.02.05 финанси, парично обращение, кредит
и застраховка (застраховане); доценти по 05.02.05
финанси, парично обращение, кредит и застра
ховка (социално осигуряване – един; застрахова
не – един), всички със срок 3 месеца; асистенти
по: 05.02.05 финанси, парично обращение, кредит и
застраховка (финанси) – трима; 05.02.18 икономика
и управление (търговия) – един, със срок 1 месец
от обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в академията, офис „Докторантура и научни
съвети“, тел. 66-362.
12501
86. – Институтът за литература при БАН – Со
фия, обявява конкурс за старши научен сътрудник
I ст. по: 05.04.02 българска литература, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на института, бул.
Шипченски проход 52, бл. 17, ет. 7, стая 704, тел.
971-70-56.
12395
3. – Институтът по обща и неорганична химия
към БАН – София, обявява конкурси за научни
сътрудници по: 01.05.02 неорганична химия – един
за нуждите на лаборатория „Неорганично материа
лознание и монокристали“ със срок 1 месец, един
за нуждите на лаборатория „Процеси върху твърди
повърхности“ със срок 1 месец и един за нуждите
на лаборатория „Химични проблеми за опазване на
околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11,
тел. 872-48-01.
12396
125. – Центърът по наукознание и история на
науката (ЦНИН) при БАН – София, обявява кон
курс за старши научен сътрудник ІІ ст. по 05.11.03
наукознание за нуждите на секция „История на
науката и техниката“ (История на физическите науки
в България) със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на ЦНИН, ул. Сердика 4, ет. 1, тел. 981-79-46.
12527
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47. – Геологическият институт „Страшимир
Димитров“ при БАН – София, обявява конкурс за
старши научен сътрудник ІІ ст. по 01.07.02 геохимия
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 24, тел. 872-35-63.
12334
11. – И нс т и т у т ът з а из к ус т в оз н а н и е п р и
БАН – София, обявява конкурси за научни съ
трудници по: 05.08.02 музикознание и музикално
изкуство (стара и средновековна музика) – един;
05.08.04 изкуствознание и изобразителни изкуства
(ново българско изкуство) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Докумен
ти – в института, ул. Кракра 21, тел. 944 24 14.
12476
404. – Етнографският институт с музей при
БАН – София, обявява конкурс за научен сътруд
ник по 05.03.14 етнография за нуждите на секция
„Етнология на съвременността“ със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ЕИМ – БАН, канцелария, София
1000, ул. Московска 6А, тел. 988-42-09.
12529
9. – Институтът по почвознание „Н. Пушкаров“
при ССА – София, обявява конкурси: за старши нау
чен сътрудник II ст. по 04.01.02 почвознание – един;
научен сътрудник по 04.01.02 почвознание – един,
двата със срок 3 месеца от обнародването в „Дър
жавен вестник“. Документи – в института, ул.
Шосе Банкя 7.
12528
11. – Община Варна на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че са извършени продажби на следните
общински обекти в периода 1.І. – 30.ХІ.2009 г.: 1.
общински нежилищен имот във Варна, бул. Осми
приморски полк 135, представляващ помещения,
намиращи се в подблоковото пространство на
жилищен блок № 36, между входове „А“ и „Б“,
заедно със съответните идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж, прода
ден чрез публичен търг с явно наддаване на „НВТ
инвест“ – ООД, за 147 000 лв., изплатени от купу
вача; 2. общински нежилищен имот във Върна, бул.
Мария-Луиза 11, представляващ масивна едноетажна
сграда заедно с правото на строеж, продаден чрез
публичен търг с явно наддаване на Асен Живков
Гюров за 17 000 лв., изплатени от купувача; 3.
общински нежилищен имот във Варна, бул. МарияЛуиза 11, представляващ масивна двуетажна сграда
заедно с правото на строеж, продаден чрез публичен
търг с явно наддаване на Асен Живков Гюров за
55 000 лв., изплатени от купувача; 4. общински
нежилищен имот във Варна, бул. Осми приморски
полк 112, представляващ една зала, складово поме
щение и санитарен възел, намиращи се в подблоково
пространство на четириетажна жилищна сграда,
вдясно от входа, заедно със съответните идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж, продаден чрез публичен търг с явно
наддаване на „Матекс“ – ЕООД, за 236 000 лв.,
изплатени от купувача.
12347
4а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици,
че е изготвен проект на ПУП – ПУР на улица с
о.т. 176-175-174-173-172, южно от кв. 80, 79 и 55, и
изменение на ПУП – ПР на УПИ І в кв. 98 по
плана на кв. Долно Езерово, които са изложени за
разглеждане в кметството в кв. Долно Езерово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12348
4б. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици,
че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план,
за трасета на водопровод за захранване на УПИ
І – 28, 29, масив 20, землище Меден рудник, който
е изложен за разглеждане в ТД „Възраждане“. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12349
4в. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици,
че е изготвен проект на ПУП – парцеларен план,
за трасе на водопровод за захранване на УПИ
VIII – 173 и V – 159, местност Нанелика – зе
млище Банево, който е изложен за разглеждане в
кметството в с. Банево. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12350
41. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици, че
е изготвен проект на ПУП – парцеларен план, за
трасета на отвеждащ дъждовен колектор от новообразуваните УПИ за имот пл. № 333, местност Вая
кайряк – землище гр. Българово, който е изложен
за разглеждане в кметството в гр. Българово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12351
38. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасета на водопровод
за захранване на УПИ I – 20, 60, 156, в масив 10,
местност Соката – землище Сарафово, който е
изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12384
39. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на кабел 20 kV
за ел. захранване на трафопост тип БКТП в УПИ
I – 5, масив 23, местност Хаджи тарла – землище
кв. Лозово, който е изложен за разглеждане в ТД
„Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12385
40. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасе на ел. кабел 20
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kV от нов ЖР стълб до нов БКТП в УПИ І – 130,
131, масив 6, местност Тодорови колиби – землище
Маринка, който е изложен за разглеждане в ТД
„Зора“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтере
суваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“.
12386
40а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
на изменение на ПУП – парцеларен план, за трасе
на външен водопровод от РШ – с. Мъглен, община
Айтос, до напорен водоем с. Драганово, община
Бургас, който е изложен за разглеждане в стая 408
на община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12387
41. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект на
ПУП – ПРЗ за обект „Индустриална зона – Бур
гас“ – кв. 41, 42, 43, 44 и част от кв. 46 по плана на
промишлена зона „Север“ – Бургас, който е изложен
за разглеждане в ТД „Освобождение“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12388
41а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване
за имот пл. № 333, местност Вая кайряк – землище
гр. Българово, за бизнес индустриална зона, гр.
Българово. Проектът е съгласуван от ЕСУТ при
община Бургас – протокол № 27 от 29.VІІ.2009 г.
Проектът е изложен за разглеждане в кметството
в гр. Българово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Бургас.
12389
41б. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
на ПУП – ПРЗ на УПИ І в кв. 40, УПИ І в кв. 41
и УПИ І в кв. 63 по плана на кв. Сарафово, който
е изложен за разглеждане в ТД „Изгрев“. На осно
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12390
42. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните по смисъла на
чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на подробен ус
тройствен план – план за регулация и застрояване
за обект „Летище Бургас“. ПУП – ПРЗ обхваща
имоти в землищата на Бургас и Поморие. Проектът
е съгласуван от експертен съвет при община Помо
рие – протокол № 30 от 3.VІІІ.2009 г., и от ЕСУТ при
община Бургас – протокол № 28 от 12.VІІІ.2009 г.
Проектът е изложен за разглеждане в община Бур
гас – отдел „УТКР“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят писме
ни възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Бургас.
12391
42а. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните по сми
съла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план, за трасета на ел. кабел
20 kV за захранване на трафопост тип БКТП в
УПИ І – 20,60,156 в масив 10, местност Соката,
землище Сарафово, който е изложен за разглеж
дане в ТД „Изгрев“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12392
7. – Областният управител на област Видин на
основание чл. 149 ЗУТ обявява на заинтересувани
те, че е издадено строително разрешение № 004 от
27.Х.2009 г. на Областно пътно управление – Ви
дин, за обект: Рехабилитация на път III-102 (Ди
мово – Ружинци) Бела – Белоградчик, участък от
км 0+000 до км 20+050. Разрешението за строеж
подлежи на обжалване по реда на чл. 149, ал. 4 ЗУТ
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
12416
81. – Община Вършец чрез местната комисия
по реда на чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ на основание
чл. 6, ал. 2 ППЗПВГМЖСВ съобщава, че проек
тосписъкът на правоимащите жилищноспестовни
вложители е изложен в сградата на общинската
администрация Вършец. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника за прилагане на закона съобщението
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
12393
21. – Община Генерал Тошево на основание
чл. 128, ал. 2 и 5 ЗУТ обявява, че има израбо
тени ПУП – ПП (подробни устройствени плано
ве – парцеларни планове) за ветрогенераторен
парк EW-1 – Екоуинт в землището на с. Конаре,
област Добрич, обхващащ поземлени имоти: 012001,
012118, 012120, 012021, 012009, 012030, 012033, 013007,
013009, 014012, 014004, 014014, 014006, 014007, 016015,
015002, 012038, 012071, 012063, 012066, 015007, 015010
и 016009, и за ветрогенераторен парк EW-2 – АД, в
землището на с. Конаре, област Добрич, обхваща
поземлени имоти: 011037, 011080, 018059, 017067,
011042, 011059, 017030, 017055, 018032, 018084, 018085,
011030, 017042, 017043, 018042, 018043 и 018070.
12353
20. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект за изме
нение на подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: рудник „Трояново – 3“, „Електро
провод 110 kV от подстанция № 9 до подстанция
№ 10 – извод „Знаменосец“. Частичното изменение,
обхващащо подобект: „Въздушна линия 6 kV и ел.
провод 110 kV в района на подстанция № 9 и 10
(извод „Камелия”), в землищата на с. Искрица и с.
Мъдрец, община Гълъбово. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация Гълъбово,
ул. Цар Симеон Велики 59, ет. 2, стая 5. В едноме
сечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните по чл. 131, ал. 1 ЗУТ могат да
направят писмени искания, предложения и възра
жения по проекта до общинската администрация.
12517
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12. – Община Дългопол, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинте
ресуванвите лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е
изработен ПУП – план за регулация, за изменение
на улица с о.т. 70 – 140 – 141 – 150 с. Партизани,
община Дългопол, област Варна, с който се изменят
кв. 7, 15 и 16. Подробният устройствен план засяга
следните имоти: имот № 170 – собственост на Добра
Иванова Караджова, имот № 171 – собственост на
Гина Янкова Йорданова, Марко Димов Генов и Ма
рин Иванов Стоянов, имот № 172 – собственост на
Крум Цветанов Лазаров (включени в УПИ VI – за
озеленяване, кв. 16), имот № 179 (включен в УПИ
XVII – битов комбинат, кв. 16) – неидентифицира
на собственост, УПИ V-287, кв. 16 – собственост
на Мехмед Хюсеин Мехмед и Гюлшен Зейнунова
Мехмедова, УПИ ХХV-288, кв. 7 – собственост на
Христо Вълков Стоянов, УПИ III-292 и IV-292, кв.
16 – собственост на Янаки Вълчев Денев, УПИ I-293,
кв. 16 – собственост на Явор Вълчев Вълчев, имот
№ 294 – собственвост на Димтър Христов Димит
ров, УПИ XIX-295, кв. 15 – собственост на Живка
Асенова Тасева, УПИ VIII-296, кв. 15 – собственост
на Димитър Веселинов Димитров, Николай Весели
нов Димитров и наследниците на Димитър Христов
Димитров, и УПИ XVII-297, кв. 15 – собственост
на Антон Крумов Антонов. Проектът е изложен за
разглеждане в община Дългопол, отдел „ТУКРП“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинска
администрация Дългопол.
12352
1. – Община Елхово, област Ямбол, на осно
вание чл. 128, ал. 2 и чл. 136 ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за изменение на подробен устрой
ствен план – план за регулация и застрояване на
„Вилно селище“ – гр. Елхово, в частта му относно
кв. 1, 2, 3, 4, 8 и 10. Проектът за изменение на ПУП
е изложен в отдел „ТСУС“ на община Елхово. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните могат да направят писмени възражения
по проекта до общинската администрация.
12394
7. – Община Ивайловград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за регулация на части от кв. 1, 2 и 7, улична регу
лация от о.т. 24, 25, 100, 26, 27 до о.т. 28, променя
дворищната регулация между УПИ І и УПИ ІІ и
от УПИ ІІ от кв. 7 – отреден за детска градина,
се образуват УПИ ІІ и УПИ ІІІ – отредени за
индивидуално жилищно строителство по ПУП на
с. Белополяне, община Ивайловград. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 304 в сградата на
общинската администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
Ивайловград.
12518
2. – Община Испери х на основание ч л. 8,
ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани
с многогодишни жилищноспестовни влогове чрез
Местната комисия при община Исперих съобщава,
че списъкът на правоимащите граждани по чл. 7
ППЗУПГМЖСВ към 4.ХІ.2009 г. е обявен на ин
формационното табло в сградата на общината. На
основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът

ВЕСТНИК

БРОЙ 90

подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
кмета на общината.
12535
28. – Община Кричим на основание чл. 128,
ал. 2 във връзка с чл. 131 ЗУТ съобщава, че е внесен
проект ПУП – ПР за следните имоти – публична
общинска собственост: УПИ ІІ – зеленина, кв.
70 и част от УПИ ІІ-479 – за озеленяване, кв.
116. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта в общинската администрация.
12539
22. – Община Крумовград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве
ници, че е изготвен проект на ПУП – парцеларен
план за обект: „Изграждане на 15 ветрогенератора
в землищата на с. Качулка, с. Пелин и с. Перуника,
община Крумовград, който е изложен за разглеж
дане в отдел „ТРБ“ на общинската администрация
Крумовград (стая № 8). На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
12417
23. – Община Крумовград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве
ници, че е изготвен проект на ПУП – парцеларен
план за обект: „Изграждане на 17 ветрогенератора
в землищата на с. Качулка и с. Чал, община Кру
мовград, който е изложен за разглеждане в отдел
„ТРБ“ на общинската администрация Крумовград
(стая № 8). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинте
ресуваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“.
12418
55. – Община Летница на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че са изработени: 1. ПУП – план
за застрояване, за поземлен имот с идентифика
тор 42476.75.73, м. Краище в землището на гр.
Летница, област Ловеч, за изграждане на обект:
Автоматична газорегулаторна станция (АГРС). 2.
ПУП – парцеларен план – преносен газопровод,
АГРС и разпределителен газопровод, извън урбани
зираната територия на гр. Летница, област Ловеч,
захранващ ел. провод до АГРС в ПИ 43476.75.73,
гр. Летница. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация гр. Летница.
12356
47. – Община Ловеч, дирекция „Устройство на
територията“, съобщава на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ, че е изработен проект на подробен устройствен
план – план-схема към парцеларен план за трасе
на водопровод и трасе на външно ел. захранване
НН на обект: „Депо за ТБО на община гр. Ловеч“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обявяването заинтересуваните могат да
направят писмени възражения до кмета на община
Ловеч. Проектът е изложен в сградата на община
Ловеч, стая 229.
12470
31. – Община Ловеч, дирекция „Устройство
на територията“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект: подробен ус
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тройствен план – план за регулация и застрояване
(ПУП – ПРЗ) на Северна промишлена зона, Ло
веч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от датата на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени възражения до кмета на община
Ловеч. Проектът е изложен в сградата на община
Ловеч, стая 214.
12536
53. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен про
ект на парцеларен план – път „Кошарица – Ори
заре“ от км 0+000 до км 5+255.66 за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места в обхват на масиви 21 и 22 на с.
Кошарица и масиви 12, 13 и 23 в с. Оризаре. Трасето
на обекта се намира в землищата на с. Кошарица
от км 0+000 до км 1+1640 и с. Оризаре от км 1+640
до км 5+255.66. Започва от края на регулацията
на с. Кошарица и завършва в км 5+255.66 при р.т.
5 от кадастралния план на с. Оризаре. В частта
ПУП – парцеларен план, е приложен регистър на
засегнатите имоти за реализация на обекта. Про
ектът е изложен в сградата на общинската адми
нистрация в стая 37, ет. 3. 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.
12354
55. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Външен ка
нал“, за ПИ 39164.15.144, намиращ се в местността
Сулуджана, землище с. Кошарица, община Несе
бър, за елементи на техническата инфраструктура
извън границите на населените места. Трасето
на канала започва от съществуваща шахта в ПИ
391.64.15.34, преминава през имоти ПИ 39164.15.28,
ПИ 39164.15.404 и ПИ 39164.15.270 и достига до
ПИ 39164.15.144. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, ет. 3, стая 37. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
12355
2 0. – Общ и н а Нов а За г ор а на о снова н ие
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен про
ект на ПУП – парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – електропровод
до имот № 028063, собственост на „Едоардо Ми
ролио“ – ЕООД, който преминава през имоти
№ 217002 – ДГФ, № 000027, 031007, 031008, 001036,
027001, 027002, 0270 05, 0270 06, 0270 07, 0 01275,
000008, 027013, 028064, 028063 – ССФ и водопро
вод до имот № 030054, собственост на „Нови лозя
Еленово“ – ЕООД, който преминава през имоти
№ 217002 – ДГФ, 031006, 031007, 031009, 031010,
031011, 000008, 030054 – ССФ, намиращи се в
землището на с. Еленово, община Нова Загора,
който е изложен за разглеждане в отдел „КРВП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени въз
ражения, предложения и искания до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“.
12538
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95. – Община Руен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект на подробен
устройствен план (ПУП), самостоятелна състав
на част от комплексен проект за инвестиционна
инициатива (КПИИ) по чл. 150, ал. 2, т. 1 ЗУТ за
обект: „Подобряване състоянието на р. Камчия
чрез изпълнение на интегриран воден проект за с.
Люляково, община Руен, област Бургас“, намиращ се
в териториалния обхват на с. Люляково и неговото
землище. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересува
ните могат да направят своите писмени искания,
предложения и възражения по проекта за ПУП до
общинската администрация.
12419
23. – Община Самоков, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изра
ботен подробен устройствен план – изменение на
плана за регулация и застрояване на кв. 33, 33А и
234 по плана на Самоков. 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.
12471
51. – Община Сапарева баня на основание
чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заин
тересувани, че са изготвени планове по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ за земя, предоставена за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4, намираща се
в местност Янкова нива, землище на гр. Сапарева
баня, община Сапарева баня, област Кюстендил,
представляващи помощен план и план на ново
образуваните имоти заедно с кадастрален регистър
на недвижимите имоти, предоставени за ползване,
и регистър на имотите, съществували преди об
разуването на ТКЗС и ДЗС (бивши собственици),
както и кадастрален регистър на новообразува
ните недвижими имоти и таблица за изчисление
на дължимото обезщетение на собствениците. В
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ съгласно разпоредбите на
чл. 28, ал. 5 ППЗСПЗЗ заинтересованите могат
да направят писмени възражения и искания по
плановете и придружаващата ги документация до
кмета на общината.
12472
904. – Община Шабла съобщава на заинтере
суваните, че на основание чл. 128, ал. 2 и 3 ЗУТ
е изработен подробен устройствен план (ПУП) за
поземлен имот ПИ ХХІІІ-215, УПИ ХVІІ-216, ІХ-217,
УПИ ІІ-218, ХІІ-218, ІІІ-219, УПИ ІV-220, ХІV-221,
УПИ ХV-304, УПИ ІV-222, кв. 26, УПИ VІ-152 и
VІІ-154, кв. 37, кв. 38, УПИ І, кв. 45 и ул. 1-ва от ОК
48 до ОК 57 по регулационния план на с. Крапец,
община Шабла. Подробният устройствен план може
да бъде разгледан в общинската администрация,
Шабла, и кметство с. Крапец, община Шабла. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обявлението по ал. 2 заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
община Шабла.
12473
62. – Община с. Крушари, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че по сми
съла на чл. 131, ал. 1 и 2 ЗУТ е изготвен проект
на ПУП-ПЗ на ПИ № 177279 в землището на с.
Добрин, община Крушари, за промяна на предназ
начението от „др. селскост. т.“ в имот за „ОО – за
социални дейности“. Проектът е изложен в стая
207 в сградата на общинската администрация. На
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основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
заинтересуваните могат при несъгласие да депозират
възражения срещу проекта.
12357
95. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основа
ние чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) на трасе на елпровод 20 kV за фотоволтаична
електроцентрала и нов трансформаторен пост през
поземлени имоти № 000072, 000134, 036400 и 000071
до поземлен имот № 036250 по КВС на с. Победа,
област Ямбол. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересу ваните
лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
12537

СЪДИЛИЩА
Върховни ят касационен съд на Реп ублика
България, първо гражданско отделение, призовава
Борис Асенов Дивизиев с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 15.ІІ.2010 г. в 9 ч. като жалбоподател
по гр. д. № 1125/2006 против Иван Георгиев Златев
от Банско, за иск по чл. 14, ал. 4 ЗС. Жалбопода
телят да посочи съдебен адрес, в противен случай
делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 1
ГПК (отм.).
12541
Върховният административен съд на основание
чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпила жалба
от адвокат Красимир Георгиев Гочев от Златоград,
област Смолян, ул. Ст. Стамболов 20, с която се
оспорва чл. 3, ал. 2 и ал. 4, т. 2а, от ал. 5 думите
„… и 2“, от ПМС № 229 от 2009 г. (ДВ, бр. 78 от
2009 г.), чл. 191, ал. 1 АПК, по което е образувано
адм.д. № 14326/2009 по описа на Върховния адми
нистративен съд.
12490
К юс тен ди лск и ят а дминис т ративен с ъд на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
по протест на прокурор при Районна прокурату
ра – Дупница, срещу решение № 62 от 28.VІ.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Дупница, за промяна
характера на собственост от публична в частна
общинска собственост на следните новообразувани
поземлени имоти: УПИ І с площ 4199 кв. м с нов
идентификатор 68789.24.76 по КК на гр. Дупница,
УПИ ІІ с площ 2866 кв. м с нов идентификатор
68789.24.78 по КК на гр. Дупница, УПИ ІІІ с площ
7409 кв. м с нов идентификатор 68789.24.77 по КК
на гр. Дупница, е образувано адм. дело № 354/2009,
насрочено за 30.ХІ.2009 г. от 10,30 ч.
12493
Пловдивският административен съд, трето от
деление, Х състав, на основание чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на Решение
№ 25, взето с протокол № 6 от заседание на Об
щинския съвет – гр. Стамболийски, проведено на
27.III.2009 г., относно влияние на радиосъоръжения
и антените на мобилните оператори, разположени
на територията на населените места в община
Стамболийски, като постановено при липса на
компетентност в нарушение на административ
нопроизводствените правила при неспазване на
установената форма и при нарушение на мате
риалния закон, от страна на „Мобилтел“ – ЕАД,
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София, по което е образувано адм.д. № 1846/2009
на Административния съд – Пловдив. Делото е
насрочено за 14.I.2010 г. в 9,15 ч.
12544
Административният съд – Стара Загора, на ос
нование чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Областния управител
на област Стара Загора, обективирано в Заповед
№ 581 от 19.Х.2009 г., на чл. 3, ал. 3, чл. 15, ал. 2,
чл. 16, ал. 2, чл. 18, ал. 3, чл. 23, ал. 1, т. 3, чл. 59,
ал. 2, чл. 65, 66, 67 и чл. 69, ал. 3 от Наредба № 33
за управление на общинските пътища на територията
на община Казанлък, приета с решение № 278 от
9.VІІ.2009 г. на Общинския съвет – гр. Казанлък,
по което е образувано адм. дело № 544/2009, на
срочено за 17.ХІІ.2009 г. от 9,30 ч.
12494
Административният съд – Хасково, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава, че
е постъпило оспорване от Областен управител на
област Хасково на Решение № 729 от 24.ІХ.2009 г.
на Общинския съвет – Димитровград, по което е
образувано адм. дело № 699/2009 по описа на Адми
нистративния съд, насрочено за 16.ХІІ.2009 г. от 11 ч.
12547
Варненският районен съд, ХVІ състав, при
зовава Уаел Исмаил Аун, роден на 7.ІХ.1976 г.,
гражданин на Ливан, с неизвестен адрес, да се
яви в съда на 16.ХІІ.2009 г. в 13,30 ч. като ответ
ник по гр. д. № 9425/2009 по предявения от Елена
Иванова Тодорова иск на основание чл. 99, ал. 1
СК по описа на ВРС, ХVІ състав. Ответникът да
посочи съдебен адрес за призоваване в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12444
Варненският районен съд, 12 гр. състав, при
зовава Даниела Ангелова Тодорова с постоянен
адрес Варна, бул. Княз Борис I № 41, ет. 3, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 18.XII.2009 г.
в 9 ч. като ответница по гр.д. № 6532/2007, за
ведено от Верка Георгиева Горанова-Йорданова.
Ответницата да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12445
Добричкият районен съд съобщава на Паулина
Ева Кренц, родена на 13.IX.1980 г. в Полша, без
регистриран постоянен/настоящ адрес в България,
че срещу нея е образувано гр.д. № 604/2009 по иск
на Левент Фарединов Кренц за допускане на раз
вод поради дълбоко и непоправимо разстройство
на брака по вина на ответницата. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12546
Дуловският районен съд призовава Ну рбет
Фатме Мустафа с последен адрес с. Чернолик, ул.
Светлина 13, община Дулово, област Силистра, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 22.XII.2009 г.
в 9,30 ч. като ответник по гр.д. № 447/2009, заведено
от ЗК „Лев Инс“ – АД, София, по чл. 274, ал. 1,
т. 1 от Кодекса за застраховането. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12543
Районният съд – гр. Нови пазар, гр. колегия,
II състав, призовава Исмет Исмаил Яхя с последен
адрес област Разград, община Исперих, с. Духовец,
ул. Добруджа 6, сега с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 22.XII.2009 г. в 13,30 ч. като ответник
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по гр.д. № 143/2009, заведено от Бедиха Д. Али по
чл. 86 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
12495
Пазарджишкият районен съд призовава Гълъб
Петров Янакиев с последен адрес Пазарджик, ул.
Стоян Ангелов 91, ет. 4, ап. 13, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.І.2010 г. в 9,30 ч. като
ответник по гр. д. № 2798/2009, заведено от Гергана
Николова Шутева. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК (отм.).
12542
Русенският районен съд, Х гр. състав, призовава
Ивана Койчева Михайлова с последен известен ад
рес Русе, ул. Стефан Караджа 3, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 11.І.2010 г. в 9,30 ч. като
ответница по гр.д. № 4839/2004, заведено от Снеж
ка Недкова Христова и Пламен Христов Стоянов,
за иск за делба. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12446
Самоковският районен съд призовава Ефрида
Бауман Радойков, Ралф Спасов Радойков и Янка
Спасова Радойкова, с неизвестен адрес в Германия,
да се явят в съда на 22.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като
ответници по гр. д. № 379/2005, заведено от Никола
Костов Симидчийски, Славка Петрова Симид
чийска и Елена Иванова Христоскова, по чл. 14,
ал. 4 ЗСПСЗ. Ответниците да посочат съдебни
адреси в страната, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12545
Сливнишкият районен съд призовава Любица
Миодрага Петрович, с неизвестен адрес, да се яви
в съда на 15.ХІІ.2009 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр. д. № 211/2009, заведено от Здравка Веселинова
Тодорова, по чл. 124, ал. 1 ГПК. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12540
Хасковският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че е образувано гр. д.
№ 74/2009 с постъпило мотивирано искане от Ко
мисията за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност чрез представителя є Стоян
Кушлев с адрес за призоваване: Бургас, ул. Филип
Кутев 26, ет. 3, срещу Антоан Иванов Подмолов, с
постоянен адрес Нова Загора, област Сливен, ул. К.
Петко войвода 55А и настоящ адрес: Хасково, бул.
Илинден (Георги Грозев) 56, вх. Б, ет. 8, ап. 130,
лично и в качеството му на ЕТ „Везни–Антоан
Иванов“, БУЛСТАТ 119650415; Юлияна Стоянова
Подмолова, с постоянен и настоящ адрес Бургас,
ул. Св. Патриарх Евтимий 96, ет. 3, ап. 5; Ивайло
Антоан Подмолов чрез законните му представи
тели Юлияна Стоянова Подмолова, с постоянен и
настоящ адрес Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий
96, ет. 3, ап. 5, и Антоан Иванов Подмолов, с
постоянен адрес Нова Загора, ул. К. Петко войво
да 55А, и настоящ адрес: Хасково, бул. Илинден
(Георги Грозев) 56, вх. Б, ет. 8, ап. 130; Стиляна
Антоан Подмолова, с постоянен и настоящ адрес
Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 96, ет. 3, ап. 5,
чрез законните є представители Юлияна Стоянова
Подмолова, с постоянен и настоящ адрес Бургас,
ул. Св. Патриарх Евтимий 96, ет. 3, ап. 5, и Ан
тоан Иванов Подмолов, с постоянен адрес Нова
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Загора, ул. К. Петко войвода 55А, и настоящ адрес:
Хасково, бул. Илинден (Георги Грозев) 56, вх. Б,
ет. 8, ап. 130; иск с правно основание чл. 28 ал. 5
във връзка с ал. 1 и чл. 5 ЗОПДИППД за отнемане
в полза на държавата на следното имущество на
обща стойност 261 066 лв.:
От Антоан Иванов Подмолов и Юлияна Стоянова
Подмолова на основание чл. 9 и 10 във връзка с чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
апартамент № 5 в Хасково, ет. 3, състоящ се
от три стаи, дневна с бокс и сервизни помещения,
със застроена площ от 107,14 кв. м, при граници:
на изток – Димитър и Таня Сиракови, на за
пад – ЖСК Мл. гвардия, на север – ул. Дондуков,
на юг – блок на ул. Лозенец 7, ведно с прилежащото
мазе № 5 с площ от 14,81 кв. м, при граници: на
изток – Хр. Христов, на запад – К. Диамандиев,
на север – коридор, на юг – блок на ул. Лозенец
7, с таванско помещение № 5, с площ от 18,62 м 2 ,
при граници: на изток – стълбище, на запад – Хр.
Христов, на север – ул. Дондуков, на юг – коридор,
както и 8,702 % ид. ч. от общите части на сградата
и отстъпеното право на строеж на ЖСК Строител
за сумата 21 977 лв., придобит с нотариален акт за
покупко-продажба № 90, т. III, рег. № 1970, дело
№ 157, от 31.VІІ.2000 г., вписан в СВ – Хасково,
акт № 24, том VI, рег. № 2326 от 31.VІІ.2000 г.; лек
автомобил „Фолксваген“ модел „Голф“, дизел, с
рег. № Х 7312 АН, № рама WVWZZZ1JZXD382775,
№ двигател АGR197972, цвят – светлосив металик,
закупен на 9.ХІІ.2004 г. с договор 7524/04 г.; лек
автомобил „Мерцедес“ модел „СLS 55 АМG“ с
рег. № А 1409 КВ, № рама WDD2193761А025420,
№ двигател 11399060042325, цвят – черен металик,
дата на първон. рег. 10.V.2005 г., дата на промяна
регистрация 6.VІІ.2007 г., придобит с проформа
ф-ра от 15.VІ.2006 г. Наличността по банкова смет
ка № ВG 39 UBBS 8521 1010 7825 10, открита на
20.ХІІ.2002 г. в „Обединена Българска банка“, клон
Хасково. Наличността по банкова сметка № ВG 92
UBBS 8521 4010 7515 21, открита на 20.ХІІ.2002 г.
в „Обединена Българска банка“, клон Хасково.
Наличността по банкова сметка IВАN ВG88 ТТВВ
9400 1508 0093 02 в „Сосиете Женерал Експрес
банк“ – АД, Варна, клон Бургас. Наличността по
банкова сметка IВАN ВG04 ТТВВ 9400 1508 0339
97 в „Сосиете Женерал Експресбанк“ – АД, Ва
рна, клон Бургас. Наличността по банкова сметка
IВАN ВG66 ТТВВ 9400 1523 1682 76 в „Сосиете
Женерал Експресбанк“ – АД, Варна, клон Бургас.
Наличността по банкова сметка IВАN ВG16 ТТВВ
9400 2508 0093 03 в „Сосиете Женерал Експрес
банк“ – АД, Варна, клон Бургас. Наличността по
банкова сметка IВАN ВG11RZBB91551045779281,
открита на 7.І.2003 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
офис Хасково, ул. Пирин 1 – 3. Наличността по
депозит в евро на Юлияна Стоянова Подмолова,
открит на 21.VІ.2004 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
офис Бургас, ул. Фердинандова 5. Наличността по
депозит в евро на Юлияна Стоянова Подмолова,
открит на 13.І.2005 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
офис Бургас, ул. Фердинандова 5. Наличността по
депозит в евро на Юлияна Стоянова Подмолова,
открит на 21.VІ.2004 г. в „Райфайзенбанк“ – ЕАД,
офис Бургас, ул. Фердинандова 5. Наличността
по банкова сметка IBAN № ВG 47 ВРВI 7937 4414
7341 01, ЕUR, открита на 30.VІІ.2004 г. в Българска
Пощенска банка, ФЦ – Бургас. Наличността по
спестовен влог № 5498217, открит на 6.ІІІ.2000 г. в
Банка ДСК, ФЦ Хасково, РЦ Стара Загора.
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От Антоан Иванов Подмолов в качеството му на
едноличен търговец „Везни – Антоан Иванов“, БУЛСТАТ 119650415 на основание чл. 4. ал. 1 ЗОПДИППД:
Наличността по разпл. с-ка № 14307824, открита
на 30.VІІ.2007 г. в БО корпоративни клиенти, Банка
ДСК, ФЦ Бургас.
От Ивайло Антоан Подмолов и Стиляна Антоан
Подмолова чрез законните им представители Юлияна
Стоянова Подмолова и Антоан Иванов Подмолов на
основание чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД:
Наличността по банкова сметка IВАN ВG 16 UВВS
83834010937412, открита на 19.ІХ.1994 г. в „Обединена
Българска банка“, клон Нова Загора. Наличността
по банкова сметка IBAN ВG 31 UВBS 83834010937433,
открита на 19.VІІІ.1992 г. в „Обединена Българска
банка“, клон Нова Загора. Наличността по банкова
сметка IBAN ВG 21 UВBS 83834010943821, открита
на 19.ІХ.1994 г. в „Обединена Българска банка“, клон
Нова Загора. Наличността по банкова сметка IBAN
ВG 74 UВBS 83834010943837, открита на 24.VІІІ.1994 г.
в „Обединена Българска банка“, клон Нова Загора.
От Антоан Иванов Подмолов и Юлияна Стоянова
Подмолова на основание чл. 9 и чл. 10 във връзка с
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД: Левовата равностойност по
пазарни цени в размер 2400 лв. от продажбата на
1/10 ид. ч. от трети жилищен етаж от западната
част на триетажна, калканна жилищна сграда на
64 м 2 , построен в имот с планоснимачен № 5880,
съдържащ 567 м 2 , в квартал 104 по плана на Хасково,
при граници на имота: улица, имот с пл. № 5876,
имот с пл. № 5881, имот с пл. № 6423 и имот с
пл. № 8356, отчужден с нотариален акт № 267,
том II, рег. № 857, дело № 45 от 2001 г., вписан
в СВ – Хасково, вх. рег. № 2120 от 29.ІІІ.2001 г.,
акт № 65, том III, дело № 711/2001 г. Левовата
равностойност по пазарни цени в размер 17 079 лв.
от продажбата на апартамент № 35 в Хасково, ул.
Акация 13, вх. Б, състоящ се от две стаи, кухня и
сервизни помещения, със застроена площ 62,80 м 2 ,
ведно с прилежащото мазе № 35, със светла площ
от 3,61 м 2 , както и съответните идеални части от
сградата и отстъпеното право на строеж върху
държавно място, при съседи на жилището: К. Кар
талов, ап. 34 и двор и съседи за мазето: мазе № 36
и мазе № 34, отчужден с нотариален акт № 38, том
III, рег. № 4009, дело № 760/21.05.1999 г., вписан в
СВ – Хасково, вх. рег. № 1308 от 21.V.1999 г., акт
№ 58, том IV, дело № 796/1999 г. Левовата равнос
тойност по пазарни цени в размер 20 600 лв. от
продажбата на поземлен имот пл. № 1474 в мест
ността „Кенана“, в землището на Хасково, с площ
от 1500 м 2 , по нотариален акт за собственост, при
граници на имота: път, канал и имот пл. № 1475 и
пл. № 9644, отчужден с нотариален акт № 185, том
V, рег. № 10898, дело 810 от 13.ХІІ.2005 г., вписан
в СВ – Хасково, вх. рег. № 8915 от 13.ХІІ.2005 г.,
акт № 190, том XXIV, дело № 5635/2005 г. Левовата
равностойност по пазарни цени в размер 2187 лв.
от продажбата на 1/10 ид. ч. от апартамент № 62, в
Хасково, кв. Бадема, бл. № 6, вх. Г, ет. 8, състоящ
се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със
застроена площ 81,31 м 2 , ведно с прилежащото мазе
№ 62 със светла площ от 3,40 м 2 , както и съот
ветните идеални части от сградата и отстъпеното
право на строеж върху държавно място, отчуждено
с нотариален акт № 22, том III, дело № 738, рег.
№ 3905 от 18.V.1999 г., вписан в СВ – Хасково,
вх. рег. № 1266 от 18.V.1999 г., акт № 33, том IV,
дело № 7641/1999 г. Проверяваното лице и съпругата
му продават правото на собственост върху следния
свой недвижим имот: левовата равностойност по
пазарни цени на имотите, отчуждени с нотариален
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акт за покупко-продажба на недвижим имот № 39
том I, рег. № 46, дело № 39 от 26.ІІ.2009 г., вписан
в СВ – Ивайловград, вх. рег. № 46 от 26.ІІ.2009 г.,
акт № 39, том I, дело № 39/2009 г., както следва:
левовата равностойност по пазарни цени в размер
3200 лв. от продажбата на нива от 8105 м 2 в зем
лището на Ивайловград, м. „Баш Чардак“, пета
категория, имот № 116002 по плана на земеразде
ляне, при граници: № 116001 нива, наследствена на
М. Димитров, № 116005 нива насл. на Я. Борисова,
№ 116004 нива насл. на Е. Паскалева, № 116003
нива насл. на Д. Катърджиев, № 000796 полски
път, № 000801 път IV кл. на община Ивайловград.
Левовата равностойност по пазарни цени в размер
1400 лв. от продажбата на нива от 3599 м2 в землището
на Ивайловград, м. „Баш Чардак“, пета категория,
имот № 115004 по плана на земеразделяне, при
граници: № 115007 нива на Т. Келешев, № 115013
полски път, № 115003 нива насл. на С. Ламбова,
№ 115005 нива насл. на Д. Петков, № 115006 нива
насл. на Хр. Чаушев. В случай че съдът не уважи
иска по чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД, предявен по па
зарната стойност на отчужденото имущество, то под
условията на евентуалност предявяваме иск с цена,
изчислена въз основа на стойността, обективирана
в нотариалния акт и договора за покупко-продаж
ба, както следва: Сумата 450 лв. от продажбата на
1/10 ид. ч. от трети жилищен етаж от западната
част на триетажна, калканна жилищна сграда на
64 м 2 , построен в имот с планоснимачен № 5880,
съдаржащ 567м 2 , в квартал 104 по плана на Хасково,
при граници на имота: улица, имот с пл. № 5876,
имот с пл. № 5881, имот с пл. № 6423 и имот с
пл. № 8356, отчужден с нотариален акт № 267,
том II, рег. № 857, дело № 45 от 2001 г., вписан в
СВ – Хасково, вх. рег. № 2120 от 29.ІІІ.2001 г., акт
№ 65, том III, дело № 711/2001 г. Сумата 5500 лв.
от продажбата на апартамент № 35 в Хасково, ул.
Акация 13, вх. Б, състоящ се от две стаи, кухня и
сервизни помещения, със застроена площ 62,80 м 2
ведно с прилежащото мазе № 35 със светла площ
от 3,61 м 2 , както и съответните идеални части от
сградата и отстъпеното право на строеж върху
държавно място, при съседи на жилището: К. Кар
талов, ап. 34 и двор и съседи за мазето: мазе № 36
и мазе № 34, отчужден с нотариален акт № 38, том
III, рег. № 4009, дело № 760/21.V.1999 г., вписан в
СВ – Хасково, вх. рег. № 1308 от 21.V.1999 г., акт
№ 58, том IV, дело № 796/1999 г. Сумата 6225 лв.
от продажбата на поземлен имот пл. № 1474 в
местността „Кенана“, в землището на Хасково, с
площ 1500 м 2 по нотариален акт за собственост, при
граници на имота: път, канал и имот пл. № 1475 и
пл. № 9644, отчужден с нотариален акт № 185, том
V, рег. № 10898, дело 810 от 13.ХІІ.2005 г., вписан
в СВ – Хасково, вх. рег. № 8915 от 13.ХІІ.2005 г.,
акт № 190, том XXIV, дело № 5635/2005 г. Сумата
752,70 лв. от продажбата на 1/10 ид. ч. от апар
тамент № 62 в Хасково, кв. Бадема, бл. 6, вх. Г,
ет. 8, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни
помещения, със застроена площ 81,31 м 2 , ведно с
прилежащото мазе № 62 със светла площ от 3,40 м 2 ,
както и съответните идеални части от сградата и
отстъпеното право на строеж върху държавно място,
отчуждено с нотариален акт № 22, том ІІІ, дело
№ 738, рег. № 3905 от 18.V.1999 г., вписан в СВ –
Хасково, вх. рег. № 1266 от 18.V.1999 г., акт № 33,
том IV, дело № 7641/1999 г. Проверяваното лице и
съпругата му продават правото на собственост върху
следния свой недвижим имот: Сумата 1147 лв. от
продажбата на имотите, отчуждени с нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 39,
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том I, рег. № 46, дело № 39, от 26.ІІ.2009 г., вписан
в СВ – Ивайловград, вх. рег. № 46 от 26.ІІ.2009 г.,
акт № 39, том I, дело № 39/2009 г., а именно: нива
от 8105 м 2 в землището на Ивайловград, м. Баш
Чардак, пета категория, имот № 116002 по плана
на земеразделяне, при граници: № 116001 нива
наследствена на М. Димитров, № 116005 нива
насл. на Я. Борисова, № 116004 нива насл. на Е.
Паскалева, № 116003 нива насл. на Д. Катърджи
ев, № 000796 полски път, № 000801 път IV кл. на
община Ивайловград; нива от 3599 м 2 в землището
на Ивайловград, м. Баш Чардак, пета категория,
имот №115004 по плана на земеразделяне, при
граници: № 115007 нива на Т. Келешев, № 115013
полски път, № 115003 нива насл. на С. Ламбова,
№ 115005 нива насл. на Д. Петков, № 115006 нива
насл. на Хр. Чаушев.
На основание чл. 28, ал. 2, предложение по
следно ЗОПДИППД насрочва съдебното заседание
на 1.ІІІ.2010 г. от 10 ч., за която дата и час да се
призоват страните. Съдът обявява, че заинтересо
ваните лица могат да предявят претенции върху
имуществото, предмет на искането, до 20.І.2010 г.
12427
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3288 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1757/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пе – Пе – 2001“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Павликени, ул. Васил Левски 6, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговия на едро и дребно с мебели, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни, превозни сделки, ме
нителници, записи на заповед и чекове, складови
сделки, лицензионни сделки, сделки с интелекту
ална собственост, хотелиерски, туристически, рек
ламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, бартерни и лизингови сделки,
транспорт, реекспорт, ноу-хау и лицензии, сделки
с интелектуална собственост, ресторантьорство,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, с капитал 5000 лв. Дру
жеството е с неопределен срок, и се управлява
и представл ява от еднолични я собственик на
капитала и управител Веска Зафирова Неделчева.
45145
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3088 от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 1656/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Лаки“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, бул. България 72, с предмет на
дейност: производство на мебели, туристически
услуги, търговия на дребно и едро на мебели, храни
телни и промишлени стоки, конфекция, строителни
материали и железария, внос и износ, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица и
всякакви други услуги и дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Айдън Юсеин Ешреф.
45146

ВЕСТНИК
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 4
от 12.IX.2007 г. на Софийския градски съд по ф.д.
№ 3508/98 и разпорждане от 19.Х.2006 г. по ф.д.
№ 1627/2007 вписа в търговския регистър при съда
промяна в седалището и адреса на управление на
„Кад строй“ – ЕООД, от София, във Велико Тър
ново, ул. Колоня товар 5.
45147
Великотърновският окръжен съд на основа
ние чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3282 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1122/92 вписа в
търговския регистър поемане на предприятието с
фирма „ТС – Петко Гешев“ – Горна Оряховица,
на едноличния търговец Петко Гешев Петков от
неговата наследница Недка Василева Петкова и я
вписва като едноличен търговец фирма „ТС – Нед
ка Петкова“, със седалище и адрес на управление
Горна Оряховица, ул. Цар Асен I № 54, ет. 1 (ф.д.
№ 1649/2007).
45148
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3285 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 1760/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Зета – Стат“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Асти 10, с предмет на дейност:
проектиране на строителни конструкции и съо
ръжения, проектантски и консултантски услуги,
изготвяне на инвестиционни проекти по всички
фази и части, устройствени планове, технически
контрол в част конструктивна на инвестиционните
проекти, инвеститорски контрол, технически оценки
и оферти, екологични оценки, строителен надзор,
строително-ремонтни работи, програмиране и всич
ки други дейности и услуги, незабранени от закона,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок, със съдружници Зорница Миленова Тодорова
и Стела Калчева Кирова, които ще управляват и
представляват дружеството заедно и поотделно.
45149
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2981 от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 1513/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Кей Ви Джей“ – ООД (изписва се и
налатиница – KVJ“ LTD), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. Независимост 3, с
предмет на дейност: счетоводни услуги, производ
ство на мебели, транспортни услуги, спедиторска
дейност, производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, автосервиз и пътна
помощ, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и други специфични вън
шнотърговски сделки, търговия и покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, покупка, строеж, продажба
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, коми
сионна и спедиционна дейност, лизингови сделки,
научно-развойна, изследователска и внедрителска
дейност, маркетингова, рекламна и информационна
дейност, сделки с интелектуална собственост, вся
каква друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със съдружници Красимир
Йорданов Василев и „Ниди Види“ – ООД, Велико
Търново, и се управлява и представлява от Краси
мир Йорданов Василев.
45150
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3293
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 648/2005 вписа в търговския
регистър промени за „Венис – 2005“ – ЕООД, Ве
лико Търново: заличи като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството
Венцислав Христов Бакърджиев; вписа за едноличен
собственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Денис Димитров Петров.
45151
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3148 от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1650/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Петев и Ко“ – ООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Александър Бурмов 40, с пред
мет на дейност: производство на мебели, вътрешна
и външна търговия с мебели, както и със стоки,
незабранени от закона, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и всички други дейности
и услуги, незабранени от закона, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Любен Цветанов Петев и Цветомир Любенов Петев,
които управляват и представляват дружеството
заедно и поотделно.
45152
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3250 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1739/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ауто колор Д“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Горна Оря
ховица, ул. Първи май 28, с предмет на дейност:
транспорт, вътрешно- и външнотърговска дейност,
доставка, ремонт и рециклиране на автомобили,
камиони, автотракторна техника, пътностроител
ни машини и кари, производство на авточасти,
металорежещи и металообработващи машини и
нестандартно оборудване, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, по
купка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна и спедиционна дейност, лизин
гови сделки, научно-развойна, изследователска и
внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, консултантски и счетоводни услуги,
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител
Даниел Симеонов Димитров.
45153
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3299
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 855/93 вписа в търговския
регистър промени за „Тед – Свищов“ – ЕООД,
Свищов: заличи вписания предмет на дейност на
дружеството; вписа нов предмет на дейност: търго
вия, изкупуване, посредническа и външнотърговска
дейност, отдаване на складови площи под наем и
други дейности, незабранени със закон.
45154
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3294 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1765/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Норпат“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Десети февруари 4, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дей
ност, бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижми имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна и спедиционна дейност, лизин
гови сделки, научно-развойна, изследователска и
внедрителска дейност, маркетингова, рекламна и
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, с капитал
5000 лв. Дружеството е с неопределен срок, със
съдружници Норман Кембъл Брандс и Патриша
Брандс, които ще управляват и представляват
заедно и поотделно.
45155
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3254
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 1740/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Севаклима“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Свищов, ул. Никола Петков 5, вх. А, ет. 2, ап. 10,
с предмет на дейност: покупка, внос, продажба и
монтаж на климатици, климатични и отоплителни
системи, ремонт на ел. домакинска и битова техника,
хладилници и всички видове хладилни и климатич
ни инсталации, направа, поддръжка и ремонт на
ел. инсталации и съоръжения, търговска дейност
на едро и дребно с хранителни и нехранителни
стоки, разносна търговия, бартерни и реекспортни
операции, сделки със земеделски земи, гори и не
движими имоти, строителна дейност, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
програмна и импресарска дейност, транспортни
услуги със собствени и наети транспортни средства,
спедиционни и превозни сделки, търговско пред
ставителство (без процесуално) и посредничество,
рекламна дейност, комисионна, консигнационна,
лизингова дейност, предоставяне на компютърни
и интернет услуги, зали за компютърни игри и
всички видове услуги на населението, всякакви
други стопански дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Мирослав
Александров Йорданов.
45156
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3298 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 111/2004 вписа в
търговския регистър промени за „Фрибул“ – ООД,
Велико Търново: вписа изключването на Павлин
Марков Иванов като съдружник в дружеството и
заличаването му като управител и представляващ
дружеството; вписа за съдружник в дружеството
Йорданка Костадинова Йончева; вписа нов адрес
на управление на дружеството – Велико Търново,
ул. Христо Донев 22, ет. 4; дружеството ще се
управлява и представлява от вписания управител
Пламен Иванов Петков.
45157
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Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3295 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 1766/2007 вписа
в търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „АЕМ груп“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Райна Княгиня 10, вх. Б,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: рекламна, ин
формационна, издателска и печатарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, програмна и
импресарска дейност, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, обществен превоз на пътници и
товари, комисионни, спедиционни, превозни, скла
дови и лицензионни сделки, търговско представи
телство и посредничество, електронна търговия,
транспортна, спедиционна и логистична дейност,
външнот ърговска дейност, импорт, експорт и
реекспорт, хотелиерска, ресторантьорска и турис
тическа дейност, покупка, проектиране, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
сделки с недвижими имоти, както и всички други
дейности и услуги, незабранени от закона, с ка
питал 5000 лв. Дружеството е с неопределен срок,
със съдружници Антон Блажинов Тончев и Емил
Блажинов Тончев и се управлява и представлява
от управителя Антон Блажинов Тончев.
45158
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3107
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 1664/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вени – 99“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Сухиндол, ул. Росица 8,
с предмет на дейност: дърводобив, преработка и
търговия с дървен материал и изделия, транспортни
дейности и услуги и други, незабранени със закон
дейности и услуги, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Тодоров Драганчев.
45159
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3106
от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 1663/2007 вписа в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Релакс стил България“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Бузлуджа 26, с предмет на
дейност: търговия на дребно и едро с промишлени
стоки, алкохол, цигари, селскостопанска продук
ция, комисионна, спедиционна, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
маркет ингови усл у г и – рек лама, дист рибу ц и я
и промоция на продукти, покупко-продажба на
МПС и резервни части, внос и износ на стоки,
превозна дейност – вътрешен и международен ту
ризъм, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа
дейност, сделки с недвижими имоти, вътрешен и
международен транспорт и други дейности и ус
луги, незабранени от закона, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок, със съдружници
Ваня Георгиева Радева и Георги Методиев Радев,
които ще управляват и представляват дружеството
заедно и поотделно.
45160
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3129 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 82/2006 вписа в
търговския регистър промени за „Капитал инвест
консулт“ – ООД, Велико Търново: заличи като

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 5

съдружник в дружеството Георги Вълев Вълев;
вписа за съд ру ж ник в д ру жест вото „Полико 
мерс – Г“ – АД, Варна.
45161
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3128
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 427/2006 вписа в търгов
ския региестър промени за „Валекс В.В.“ – ООД,
Велико Търново: заличи като съдружник в друже
ството Георги Вълев Вълев; вписа за съдружник в
дружеството „Поликомерс – Г“ – АД, Варна.
45162
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3219 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1679/2007 впи
са в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Коприна“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Свищов,
ул. Ал. Константинов 20, бл. 3Б, вх. А, партер, с
предмет на дейност: производство и търговия с
платове, хастари и спомагателни материали, ши
вашки и плетачни услуги, търговия със стоки и
суровини, незабранени от закона, отдаването под
наем на складови площи, транспортни услуги и
спедиторска дейност, както и всякаква друга дей
ност, незабранена от закона, с капитал 2 008 720 лв.
Дружеството е с неопределен срок, с едноличен
собственик на капитала „Свилоза – ЗИК“ – АД,
Свищов, и се управлява и представлява от упра
вителя Албена Цветанова Бадева.
45163
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3175
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 128/2005 вписа в търговския
регистър промени за „Строй Ко 5“ – ЕООД, Велико
Търново: заличава като едноличен собственик на
капитала, управител и представляващ дружеството
Мирослав Колев Янчев; вписа за едноличен соб
ственик на капитала, управител и представляващ
дружеството Александър Кръстев Борисов; вписа
нов адрес на управление на дружеството – Велико
Търново, ул. Бяла Бона 20, вх. В, ет. 3, ап. 8.
45164
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3176
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1684/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ди Ес Ди пропъртис“ – ЕООД (из
писва се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Велико Търново, ул. П. К. Яворов 34,
офис 1, с предмет на дейност: транспортни услуги,
таксиметрова и спедиторска дейност, производ
ство, преработка и търговия със селскостопански
продукти, автосервиз и пътна помощ, вътрешно- и
външнотърговска дейност, бартерни и реекспорт
ни и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, про
дажба на стоки, собствено производство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, търговско представителство и посред
ничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, менителници, записи на запо
вед и чекове, комисионна и спедиционна дейност,
складови и лизингови дейности, научно-развойна
дейност, изследователска и внедрителска дейност,
маркетингова, рекламна и информационна дейност,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, програмни, импресарски или други
услуги и всякакъв друг вид дейност, незабранена от
закон или друг нормативен акт, с капитал 5000 лв.
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Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
и управител Стюарт Джеймс Литъл.
45165
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3091 от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 1653/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Неков“ – ЕООД (изписва се и
на латиница), със седалище и адрес на управление
Горна Оряховица, ул. Д-р Петър Берон 16, вх. Б,
ет. 2, с предмет на дейност: търговска дейност,
производство и търговия на едро и дребно със сел
скостопанска продукция, хранителни и промишлени
стоки, разносна търговия, сервизни услуги, строи
телно-монтажна дейност, посредническа дейност,
кафе-аперитив, хотелиерство, ресторантьорство,
реклама, консултантска дейност, представителство
на местни и чуждестранни физически и юридиче
ски лица, импорт, експорт и реекспорт, търговия и
лизингова дейност, отдаване под наем, автотранс
портни и таксиметрови услуги с нови и употребя
вани леки и тежкотоварни автомобили, двуколесни,
селскостопанска и строителна техника, сделки с
интелектуална собственост, покупка, изграждане,
строителство или обзавеждане на недвижими имоти
и тяхната продажба или отдаване под наем с цел
печалба и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с не
определен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Илиян Димитров Неков.
45166
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3092
от 12.Х.2007 г. по ф.д № 1647/2007 вписа в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Булмит“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Свищов, ул. Алеко Константинов 34, с предмет на
дейност: посредническа дейност по наемане на тър
сещите работа в Република България и/или в чуж
бина, административно обслужване, консултантска
дейност, търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, импорт, експорт и реекспорт, производство
на стоки с цел продажба, търговско представител
ство, посредничество и агентство, транспортна
дейност и таксиметрови услуги, ресторантьорство,
всякакви други стопански дейности, незабранени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е с не
определен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Петър Огнянов Митев.
45167
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3098
от 12.Х.2007 г. по ф.д. № 675/2004 вписа в търговския
регистър промени за „Авенчърин“ – ООД, Велико
Търново: вписа дружеството с ново седалище и
адрес на управление – с. Миндя, община Велико
Търново, ул. № 12, къща № 8.
45168
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2816 от 18.IX.2007 г. по ф.д. № 1494/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Ню уотър къмпани“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Велико Търново, ул. Магистрална
41, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти и други сделки с недвижими
имоти и интелектуална собственост, строителство и
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проектиране, маркетинг и инженеринг, управление
на дружества, финансово-счетоводни, администра
тивни и консултанстки услуги, търговско предста
вителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
сдружение и съвместни програми с международни
и български организации и институции, издателска,
рекламна и импресарска дейност, производство
и търговия с хранителни и нехранителни стоки,
машини, съоръжения, резервни части, автомобили,
външнотърговска дейност, програмни и информа
ционно-аналитически услуги по инвестиране на
капитали и управление на активи, туроператорска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, вътре
шен и международен транспорт и други дейности и
услуги, незабранени от закона, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управля
ва и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Ивелин Пламенов Славчев.
45169
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3004 от 2.Х.2007 г. по ф.д. № 1494/2007 вписа в
търговския регистър промени за „Ню уотър към
пани“ – ЕООД, Велико Търново: вписва нов адрес
на управление на дружеството – Велико Търново,
ул. Мармалийска 41.
45170
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 815/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Полищ“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Враца, ул. Лукашов 10, офис 502, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина, покупко-продажба на недвижими имоти,
строителна, туристическа и транспортна дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството, с капитал 5400 лв. (от апортна
вноска), и с едноличен собственик на капитала
„Вратца“ – ЕООД, София. Дружеството се упра
влява и представлява от Паша Георгиева Николова.
45181
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 815/2007 вписа промени за „Полищ“ – ЕООД,
Враца: заличава като едноличен собственик на
капита ла „Вратца“ – ЕООД, Софи я; за личава
като управляващ и представляващ дружеството
Паша Георгиева Николова; променя фирмата на
„Полищ“ – ООД; вписва като съдружници в дру
жеството, управляващи и представляващи заедно и
поотделно Филип Антони и Аманда Джейн; вписва
нов дружествен договор.
45182
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г. по
ф.д. № 350/2007 вписа в търговския регистър промя
на за „Бизнес – иновационен център СИМЕ“ – АД,
Враца: премества седалището и адреса на управление
на фирмата от Враца, ул. Околчица 2, в София,
район „Искър“, бул. Асен Йорданов 12.
45183
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 148/2000 вписа в търговския регистър
промяна за „Кардинал“ – ЕООД, Бяла Слатина:
премества седалището и адреса на управление на
фирмата от Бяла Слатина, ул. Търнавска 42, в София,
район „Оборище“, ул. Г. С. Раковски 28, ет. 2, ап. 5.
45184
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Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 690/2006 вписа в търговския
регистър промени за „ЗЕТ“ – ЕООД, с. Паволче:
вписва Валентин Георгиев Дилов и Евгени Трифонов
Иванов като управители на дружеството; премества
седалището и адреса на управление на дружеството
от с. Паволче, община Враца, ул. Одрин 6, в Плевен,
ул. Чаталджа 62; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Валентин Георгиев Дилов и Евгени
Трифонов Иванов заедно и поотделно.
45185
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 821/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теди Ем къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Враца, бул. Демокрация 31, вх. В,
ап. 25, и с предмет на дейност: външнотърговска и
вътрешноикономическа дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импре
сарски или други услуги, сделки с интелектуална
собственост, производство и продажба на препарати
за растителна защита, продажба на лекарствени
средства, административни услуги, изкупуване и
търговия със селскостопанска продукция, придо
биване и управление на дялови участия, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Благослав Тодоров Благоев.
45186
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 538/2002 вписа промени за „Карди
нал – М“ – ООД, Бяла Слатина: вписва като съ
дружник Таня Георгиева Павлова; заличава като уп
равител Маринчо Ангелов Стоянов; вписва Маринчо
Ангелов Стоянов като прокурист на дружеството;
вписва като управител на дружеството „Кардинал
07“ – ООД, Бяла Слатина, представлявано от Таня
Георгиева Павлова – управител; вписва нов дру
жествен договор; дружеството ще се управлява от
управителя „Кардинал 07“ – ООД, Бяла Слатина,
представлявано от Таня Георгиева Павлова – упра
вител; дружеството ще се представлява и управлява
от Маринчо Ангелов Стоянов – прокурист.
45187
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 829/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Крис транс
порт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Враца, ж.к. Дъбника, бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 24, и с
предмет на дейност: счетоводни и икономически
услуги, създаване на софтуерни продукти, търговия
с компютърни системи и консумативи, всестранни
услуги и текстообработка, рекламно-информацион
на, издателска, посредническа, консултантска и мар
кетингова дейност, пълна и частична предпечатна
подготовка на всякакви информационни носители,
производство на всякакви рекламни материали,
проектиране и строителство на всякакви рекламни
материали, проектиране и строителство на об
ществени, жилищни и офис сгради и помещения,
дизайн-интериор, екстериор, търговия с недвижими
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имоти, вътрешно- и външноикономическа дейност,
вкл. търговия по католог, производство, изкупуване,
преработка и реализация със селскостопанска и
животинска продукция, производство на облекла
и стоки за бита, организация и експлоатация на
магазинна мрежа, базари, галерии, козметични и
спортни центрове, фотоателиета, битови услуги,
разпространение и търговия с печатни издания,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
производство, търговия и реализация на безалко
холни напитки от всякакъв вид (сокове, нектари,
сиропи, концентрати и др. под.), експлоатация на
технологични линии за бутилиране на алкохолни и
безалкохолни напитки и минерални води, производ
ство, бутилиране, търговия с алкохол от всякакъв
вид (след получаване на съответното разрешение и
лиценз), охрана на физически лица, обекти – соб
ственост на юридически лица, бингозали, казина
и др. под., лична охрана на банки и финансови
институти (след получаване на съответното раз
решение) и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е
със съдружници Румен Милов Иванов и Силвия
Андреева Дунчовска-Иванова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45188
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 805/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Павлина Павлова“ – ЕООД, със седалище и ад
рес на управление Враца, ул. Хаджи Димитър 16,
вх. А, ап. 4, и с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти съгласно Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина,
и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Павлина Тодорова Павлова.
45189
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2503 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1436/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества дружество с ограничена отго
ворност „Ем енд Кей фуудс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Любен Караве
лов 4, вх. А, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност:
покупко-продажба, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска,
ресторантьорска, рекламна, туристическа дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружни
ци Марк Ланкастър и Джойс Ланкастър, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
45190
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2508 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1441/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Грийн енърджи сорс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Балчик, ж.к. Ба
лик, бл. 31, вх. А, ап. 4, и с предмет на дейност:
производство и т ърговия с електроенергия от
възобновяеми източници, изграждане и експлоата
ция на вятърни паркове, фотоволтаични генератори,
производство и продажба на земеделска продукция,
хотелиерство, ресторантьорство, легализирани
преводи, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 207 000 лв.,
със съдружници Марчела Димитрова Маркова,
Румяна Александрова Минкова и Златко Симеонов
Николов и се управлява и представлява от Румяна
Александрова Минкова.
45191
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 216/2001 за „Екофон инвест“ – ООД: заличава
като съдружници Рачо Стоянов Георгиев и Иван
Петров Лесов; вписва като съдружници Стоян
Рачев Стоянов и „Интернешънъл метал форуър
динг“ – ЕООД.
45192
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2509 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1442/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Попов – консулт ко
мерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Добрич, ул. Сан Стефано 3, вх. А, ет. 5, ап. 9, и
с предмет на дейност: производство, преработка,
изкупуване и продажба на всякакви селскостопан
ски стоки, одиторски и консултантски услуги в
областта на хранително-вкусовата промишленост
и контрол на качеството на продуктите, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, комисионна, спедиционни,
складови и превозни услуги, лизинг, предоставяне
на хотелиерски, туристически, рекламни, информа
ционни, програмни услуги, външнотърговски сделки
и маркетинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Димитър Георгиев Попов, който
го управлява и представлява.
45193
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2506 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1439/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Вранино“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност: покуп
ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни и спедиционни сделки, превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки,
проучване, проектиране, изграждане, експлоатация
и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за про
изводство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, производство и продажба на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници (след получаване на лиценз), всякакви
други дейности и сделки, за които няма законова
забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик „Уинд Енерджи Каварна“ – ООД, и се
управлява и представлява от управителя Кирил
Борисов Анзов.
45194
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2523 от
1.ХI.2007 г. по ф.д. № 1446/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Видно“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна,
ул. Добротица 4, ет. 2, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
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търговско представителство и посредничество, ко
мисионни и спедиционни сделки, превозни сделки
в страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, реклам
ни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки,
проучване, проектиране, изграждане, експлоатация
и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за про
изводство на електрическа енергия от възобновяеми
енергийни източници, производство и продажба на
електрическа енергия от възобновяеми енергийни
източници (след получаване на лиценз), всякакви
други дейности и сделки, за които няма законова
забрана. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик „Уинд Енерджи Каварна“ – ООД, и се
управлява и представлява от управителя Кирил
Борисов Анзов.
45195
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2494
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 1429/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Семов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Каварна, ул. За
хари Стоянов 18, и с предмет на дейност: услуги,
извършвани със строителни машини, транспортни
услуги, строително-монтажна дейност, производ
ство на стоки и услуги за бита и промишлеността,
търговски сделки на едро и дребно, вътрешна и
външна търговия, покупка на стоки и вещи с цел
препродажба в първоначален и преработен вид,
спедиционна, складова и лизингова дейност, тър
говско представителство и посредничество, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Любчо Димитров Семов, който го управлява и
представлява.
45196
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2550
от 5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1457/2007 вписа в регис
търа за търговски дружества еднолично дружество
с ог раничена отговорност „Идън 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шабла, ул.
Търновска 7, и с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия с всякакви стоки, незабранени
със закон, производство и търговия със селскосто
панска продукция, търговия с промишлени стоки
и строителни материали, търговия с торове и пре
парати за растителна защита (след получаване на
съответно разрешително), извършване на услуги със
селскостопанска техника, строително-монтажна,
спедиторска, спомагателни дейности в транспорта,
обработка на стоки и товари, услуги в областта на
бита и промишлеността, дейности по организация
на отдиха, туристическа и спортно-развлекателна
дейност, хотелиерство, консултантска, счетоводна
дейност, ресторантьорство и кафетерия, покупкопродажба на недвижими имоти, аптечна дейност,
митническа дейност, търговия с компютърна тех
ника и софтуер, електронна търговия, търговско
представителство и посредничество, комисионна
търговия и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Никола Иванов Колев, който го упра
влява и представлява.
45197
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2553 от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1460/2007 вписа в регистъра за
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търговски дружества дружество с ограничена отго
ворност „Фогел и Ноот България“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление Добрич, бул. Добруджа
25, и с предмет на дейност: внос, износ и продажба
на селскостопанска техника, външна и вътрешна
търговия със селскостопанска техника, торове и
препарати, производство, изкупуване, преработка
и търговия на едро и дребно със селскостопански
произведения от растителен и животински вид, ус
луги със селскостопанска техника, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупко-продажба
на недвижими имоти, комисионна, дистрибутор
ска, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, транспортни услуги, международен транспорт,
арендуване на земеделски земи, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Станимир Недялков Статев и Недялко Станими
ров Статев, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
45198
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2552 от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 1459/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дари – Дарина“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул.
Цар Калоян 6, и с предмет на дейност: производство,
преработка, съхранение и търговия в страната и в
чужбина със стоки в първоначален, преработен и
обработен вид, маркетинг, търговия на едро и дребно,
внос и износ, покупка, строеж, ремонт и обзавеж
дане на недвижими имоти с цел продажба, транс
портна дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, туристическа
дейност, реклама, хотелиерство, ресторантьорство
или предоставяне на други услуги, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Дарина Иванова Радичкова, която го управлява и
представлява.
45199
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2558 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1465/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Христел“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик
70, вх. В, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: по
купка, отглеждане и продажба на пилета, търговия
с промишлени стоки, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продабжа на стоки от собствено
производство, външно- и вътрешнотърговски сдел
ки, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни сделки, строително-ремонтни услуги,
туристически услуги, туроператорска дейност (след
получаване на лиценз), хотелиерски, ресторантьор
ски и рекламни услуги, изкупуване, производство,
преработка и продажба на селскостопанска про
дукция от растителен и животински произход в
страната и в чужбина, вкл. търговия със зърно (след
лицензиране), изкупуване, преработка и продажба
на зърно и производите от него, механизирани
услуги със селскостопанска техника, търговия със
селскостопански машини и инвентар, търговия с
пакетирани хранителни стоки, цигари, алкохол (след
получаване на лиценз), търговия с недвижими имоти
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и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Христо Иванов Недял
ков, който го управлява и представлява.
45627
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2592 от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 1480/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Норекс енерджи проджект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Бойчо Огнянов 6, и с предмет на дейност: произ
водство и продажба на електрическа енергия от
възобновяеми източници, планиране, доставка,
конструиране, инсталиране на мощности и екс
плоатация на енергопроизводителни съоръжения,
както и продажбата им, всякакви услуги, свързани
с посочените дейности и във връзка с тях или които
служат за тяхното подпомагане. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници „Норекс енерджи
мениджмънт“ – ООД, и „Церера“ – ООД, и се
управлява и представлява от управителя Веселин
Иванов Бакърджиев.
45628
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2566 от
6.ХI.2007 г. по ф.д. № 1473/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Хидротех“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Балчик, ж.к. Балик 20, вх. Б,
ет. 5, ап. 14, и с предмет на дейност: транспортни
услуги – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина със собствен и нает транспорт, тур
операторска и турагентска дейност, комисионни,
спедиционни, лизцензионни сделки, стоков контрол,
складови и сделки с интелектуална собственост,
производство, преработка, изкупуване и търговия
със селскостопанска продукция (растителна и
животинска) в страната и в чужбина, внос, износ,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
дистрибуторска дейност, ресторантьорство, хотели
ерство, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, търговско
представителство и посредничество, строителна и
проектантска дейност и услуги, сделки с недвижими
имоти, консултантска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Иван Рачев Маринов и Мариян Рачев Маринов и се
управлява и представлява от Иван Рачев Маринов.
45629
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.д.
№ 132/2003 за „РТИ – системи“ – ООД: заличава
като съдружник Ивайло Петков Петков; вписва
актуализиран дружествен договор.
45630
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа
промяна по ф.д. № 1114/2003 за „Макрони девелоп
ментс“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от с. Топола, област Добрич, в София,
район „Слатина“, ДП Слатина, кв. Гео Милев, бул.
Шипченски проход 21, вх. Б, ет. 6, ап. 28; вписва
изменен дружествен договор.
45631
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа про
мяна по ф.д. № 482/2007 за „Ню хоризонс“ – ЕООД:
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премества седалището и адреса на управление от
Добрич, ул. Бойчо Огнянов 45, в София, район
„Средец“, ул. Ангел Кънчев 18 А, ет. 1, ап. 1; вписва
изменен учредителен акт.
45632
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 216/2001 за „Екофон инвест“ – ООД: вписва
увеличение на капитала от 5000 лв. на 7600 лв.,
внесени изцяло; вписва изменен дружествен договор.
45633
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ регистрира с
решение № 957 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1323/91
прехвърл яне чрез дарение на фирмата на ед
ноличен търговец Вълка Стоянова Паскова ЕТ
„Румяна – ВД – 91 – Вълка Стоянова“ заедно с
предприятието на Румяна Неделчева Никова и я
вписва като едноличен търговец с фирма „Румя
на – ВД – 91 – Румяна Никова“.
45207
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 114 от 4.Х.2007 г. допуска прилагането в тър
говския регистър по ф.д № 655/99 на проверения
и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„САТ – 99“ – АД, Кърджали.
45208
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 961 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 579/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Корект – 77“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Лилия Карастоянова 31,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обрабо
тен или преработен вид, производство, покупка и
продажба на селскостопанска продукция, продажба
на стоки от собствено производство, търговия на
едро и дребно с всякакви стоки, внос и износ на
всякакви стоки, незабранени със закон, всякакви
услуги, незабранени със закон, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, в страната и
в чужбина с български и чуждестранни физически и
юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Рейхан Сали
Яшар, който го представлява и управлява.
45209
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 985 от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 598/2007 дружество
с ограничена отговорност „Селай – Хабг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Повет 52,
област Кърджали, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид (тър
говия с всякакви стоки в страната и в чужбина),
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел продажба, произ
водство, изкупуване, преработка и пласмент на
всякаква селскостопанска продукция, търговско
представителство и посредничество, комисион
ни, спедиционни, превозни, валутни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантски,
рекламни, импресарски, посреднически, инфор
мационни, програмни, преводачески, транспортни,
таксиметрови и туристически услуги, организира
не на забавни и развлекателни игри, отдаване на
вещи под наем, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
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5000 лв., със съдружници Басри Гюнгюрмюш и
Хасан Хасан Осман и се управлява и представялва
от управителя Басри Гюнгюрмюш.
45210
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 953 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 576/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Русева – 08“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, бул. България, бл. 53, вх. Б,
ап. 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид (търговия с всякакви
стоки в страната и в чужбина), продажба на сто
ки от собствено производство, покупка на ценни
книжа с цел продажба, франчайзинг, търговско
представителство и посредничество, комисион
ни, спедиционни, превозни, валутни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, ресторантски,
туристически, рекламни, импресарски, посредни
чески, транспортни, таксиметрови услуги, отдаване
на вещи под наем, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Анна Петкова
Русева-Настева, която го управлява и представлява.
45211
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 906 от 8.Х.2007 г. по ф.д. № 546/2007 дру
жество с ограничена отговорност „Рощок“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кърджали, ж.к.
Възрожденци, бл. 95, вх. В, ет. 6, ап. 50, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел продажба и препродажба в първоначален, пре
работен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представител
ство и посредничество, импорт, експорт, реекспорт,
комисионни, спедиционни, складови, лицензионни,
валутни сделки, консултантски и посреднически
услуги, превози на пътници и товари, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически и сделки с интелек
туална собственост, рекламни услуги, откриване
и експлоатация на бензиностанции, газостанции,
сервизни, ремонтни и други авто- и мотоуслуги,
предоставяне на други дейности и услуги в страната
и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Мюмюн Кадир
Ахмед и Фирдес Осман Ахмед, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45212
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с ре
шение № 927 от 15.Х.2007 г. по ф.д. № 560/2007 дру
жество с ограничена отговорност „Лъки 75“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кърджали, бул.
България 93, 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 представи
телство и посредничество, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
ресторантски, хотелиерски, туристически и реклам
ни услуги, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, както и други, незабранени със закон
сделки в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Мухаррем Хълми
Али и Илхан Мюмюн Шефки, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45213
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Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 970 от 26.Х.2007 г. по ф.д. № 587/2007
дружество с ограничена отговорност „Смм – Ку
кови“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, ул. Мара Михайлова 13, вх. А, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: внос-износ и търго
вия на едро и дребно с всякакви хранителни и
промишлени стоки, изграждане и експлоатация на
търговски обекти, транспортни услуги – превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, в т. ч. и
ТИР-превози, търговия с петрол и петролни про
дукти, покупко-продажба на нови и употребявани
МПС и на резервни части за тях, производство,
изкупуване, преработка и продажба на всякаква
селскостопанска продукция, бартерни сделки, мар
кетинг, валутни сделки и всякакви други услуги и
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Снежана Не
дялкова Тенчева и Мирослав Георгиев Куков и се
управлява и представлява от управителя Снежана
Недялкова Тенчева.
45214
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 976 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 592/2007
дру жество с ог раничена отговорност „Родопи
Войс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кърджали, ул. Христо Ботев, бл. Саварона център,
ап. 8, с предмет на дейност: рекламно-издателска и
разпространителска дейност на печатни произведе
ния, разпространение и производство на медийни
продукти, в т. ч. на радио- и кабелна телевизия,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид, про
дажба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, менителници, за
писи на заповед и чекове, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавежзане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг и други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници „Фордакс Континентъл“ – ООД, САЩ,
и Илхан Али Дурмуш-Андай, който го управлява
и представлява.
45215
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 974 от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 591/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Баланс – Б“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, Киноцентър „Орфей“, офис
10, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, в т. ч. компютърна
техника, хардуер, софтуер и консумативи към тях,
инженерингова, конструкторска, проектантска и
сервизна дейност, финансово и счетоводно обслуж
ване на фирми и граждани, данъчни консултации,
инвестиционни анализи и консултации, финансови
анализи, комплексно счетоводно обслужване на
малки, средни и големи фирми и частни лица,
сделки с интелектуална собственост, изработване
на бизнеспроекти, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, пре
возни, валутни, складови и лицензионни сделки,
хотелиерски, ресторантски, рекламни, импресар
ски, посреднически, информационни, програмни,
софтуерни, преводачески, копирни, транспортни,
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таксиметрови и туристически услуги, производ
ство и търговия с пчелни продукти, отдаване на
вещи под наем, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и отдаване
под наем, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала Кирил Вълчев Башев, който го управлява
и представлява.
45216
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1156 от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 536/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Вистал – 11“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Черни Осъм, ул. Стара планина
128, с предмет на дейност: развиване на търговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, преработка
и продажба на растителна и животинска продук
ция, комисионна, складова и лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
ресторантьорство и хотелиерство, откриване на
магазини и заведения за обществено хранене, отдих
и развлечения, търговия на едро и дребно, транс
портна дейност и транспортни услуги в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм
и предоставянето на всякакви услуги и всякакви
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на ка
питала Стана Василева Стамболиева-Лефтеринова,
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 27.IX.2007 г.
45217
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1221
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 560/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Вес“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ул. Любен Каравелов 16,
ап. 5, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно с всякакви стоки в страната и в чужбина,
внос и износ, бартер, търговия с недвижими имоти,
туристическа дейност, хотелиерство, ресторантьор
ство, строителство, посредническа и транспортна
дейност, дърводобив, производство на мебели,
както и всякакви търговски и стопански дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик на
капитала Веселин Стефанов Недялков с правомо
щията съгласно договор за възлагане управлението
от 15.Х.2007 г.
45218
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1284
о т 6.X I.2 0 0 7 г. по ф.д. № 514/2 0 03 вп исва в
т ърговск и я регист ър промени за „Счетоводна
к ъща – РС“ – ЕООД, Тетевен: за ли чава като
управляващ и представляващ Невена Василева
Хинковска; дружеството ще се управлява и пред
ставлява от Миглена Петрова Йотова с правомощия
съгласно договор за възлагане на управлението,
сключен на 1.XI.2007 г.
45219
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1300
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 600/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Авджиев“ – ЕООД, със седалище и
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адрес на управление Ловеч, ж.к. Младост, бл. 312,
вх. Б, ет. 6, ап. 22, с предмет на дейност: внос, из
нос, реекспорт, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия на едро и дребно, отдаване
под наем на движимо и недвижимо имущество,
както и всякакви незабранени със закон. Друже
ството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Христо Пламенов Авджиев
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 1.XI.2007 г.
45220
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1232
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 561/2007 вписва в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Консорциум Аква Азамус“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Троян, ул. Мизия 9, с предмет
на дейност: обединяване усилията на съдружниците
за осъществяване на определена дейност, изразя
ваща се в консултантска дейност в областта на
балнео- и здравния туризъм и свързаните с него
дейности, изграждане на балнео- и спортно-възста
новителни комплекси на територията на региони
с минерални ресурси, информационна, туропера
торска и турагентска дейност (след получаване
на необходимите разрешителни), осигуряване на
инвестиции за дейността на консорциума чрез
публични, обществени, национални, регионални
и частни структури, издателска PR и рекламна
дейност, участие в проекти и програми на струк
турни фондове, грандове и други чуждестранни
източници, разработване на програми, насочени
към социално значими заболявания, консулта
ции и експертни оценки за характеристиките и
качествата на минералните води, иновационна
дейност, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неогра
ничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Агенция за балнео- и здравен туризъм“ – ООД,
София (рег. по ф.д. № 12408/2006 по описа на
СГС), „Веника – турс“ – ООД, с. Чифлик, област
Ловеч (рег. по ф.д. № 1005/97 на ЛОС), „Мулти
импекс“ – ЕООД, Троян (рег. по ф.д. № 1005/95
на ЛОС), и се управлява и представлява от Пенка
Пенчева Цочева, Пламен Ботев Николов и Весе
лин Кинов Вълев с двегодишен мандат, с право
да представляват дружеството заедно и поотделно
с правомощията съгласно договори за възлагане
на управлението.
45221
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1273
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 571/2006 вписва в търгов
ския регистър промени за „П и П стил“ – ООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на 25 дяла от капитала
на дружеството общо за сумата 2500 лв. от Петър
Борисов Борисов на Камелия Добрева Петкова;
заличава като съдружник и управител Петър Бо
рисов Борисов; вписва като съдружник Камелия
Добрева Петкова; вписва изменения и допълнения
в дружествения договор, приети на общото събра
ние на съдружниците, проведено на 15.Х.2007 г.
45222
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
1.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 293/94 на годишния финансов
отчет за 2006 г. на „Металик“ – АД, Ябланица.
45223
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Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1226 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 485/2001 вписва в търговския
регистър промени за „Престиж“ – ЕООД, Ловеч:
вписва прехвърляне на дружествени дялове от Йото
Колев Йотов на Петко Раев Раев; заличава като
едноличен собственик и управляващ дружеството
Йото Колев Йотов; вписва като едноличен собстве
ник на капитала Петко Раев Раев; дружеството ще
се управлява и представлява от Петко Раев Раев;
заличава вписания адрес на управление и вписва
нов адрес на управление – Ловеч, ул. Иван Алек
сандров 6; вписва нов учредителен акт.
45224
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1230 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 708/99 вписва в търговския
регистър промени за „Хранмаг комерс“ – ООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове
от Андон Денисов Шейтанов на Светослав Дими
тров Иванов и от Наталия Трифонова Шейтанов
на Светослав Димитров Иванов; заличава като
съдружници и управители Андон Денисов Шейтанов
и Наталия Трифонова Шейтанов; променя друже
ството на „Хранмаг комерс“ – ЕООД; вписва нов
адрес на управление – Ловеч, ул. Дълбокия път 2А,
ет. 4, ап. 403; вписва като едноличен собственик на
капитала Светослав Димитров Иванов; дружеството
ще се управлява и представлява от Светослав Ди
митров Иванов с правомощията съгласно договор
за възлагане на управлението от 15.Х.2007 г.; вписва
нов учредителен акт.
45225
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1258
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 572/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Катерина“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ж.к. Младост, бл. 309,
вх. В, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: транспортна
дейност, таксиметрови услуги на пътници и товари
в страната и в чужбина, откриване на заведения за
обществено хранене, ресторантьорство, търговия с
безалкохолни и алкохолни напитки, скара, бира,
сандвичи, кафе, чай, сиропи, ядки, производство
и търговия с месо и месни произведения, мляко и
млечни произведения, внос, износ, производство и
търговия с растителна и животинска селскостопан
ска продукция в страната и в чужбина, всякакви
дейности, незабранени със закон, откриване на
магазини и пунктове във връзка с дейността на
дружеството. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Мария Ивано
ва Андонова с правомощията съгласно договор за
възлагане на управлението от 25.Х.2007 г.
45226
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1212 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 436/99 вписва в търговския
регистър прехвърляне предприятието на едноличен
търговец Георги Вълев Богоев с фирма ЕТ „Георги
Богоев“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на ЕТ „Цветан Георгиев“,
представляван от Цветан Валентинов Георгиев, като
го вписва като едноличен търговец с фирма „Дане
ли 99 – Цветан Георгиев – Георги Богоев“, Ловеч.
45227
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273 ТЗ с решение № 1259 от 31.Х.2007 г.
по ф.д. № 795/99 вписва в търговския регистър
заличаване на „Медико-техническа лаборатория
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първа – Тетевен“ – ЕООД, Ловеч, в ликвидация,
поради приключване производството по ликвидация;
заличава ликвидатора Иванка Стефанова Христова
поради освобождаването є от длъжност.
45228
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1108
от 3.Х.2007 г. по ф.д. № 522/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Симаком“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Троян, ул. Ген. Карцов 182Б,
с предмет на дейност: производство и търговия с
всякакви изделия и продукция, незабранени със
закон, вътрешна, външна търговия с всякакви неза
бранени със закон стоки, търговско посредничество,
комисионерство, оказионна, антикварна търговия,
откриване на магазини, услуги за страната и чужбина
от всякакъв вид, незабранени със закон, хотелиер
ство, ресторантьорство, заведения за обществено
хранене, отдих и развлечения, транспортни услуги
в страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, производство, изкупуване, преработка и
продажба на растителна и животинска продукция и
живи животни. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Калчо
Вълев Калев с правомощията съгласно договор за
възлагане на управлението от 18.IX.2007 г.
45229
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1227 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 265/97 вписва в търговския
регистър промени за „Стомекс“ – ЕООД, Ловеч:
вписва прехвърляне на дружествени дялове от Йото
Колев Йотов на Петко Раев Раев; заличава като
едноличен собственик и управляващ дружеството
Йото Колев Йотов; вписва като едноличен собстве
ник на капитала Петко Раев Раев; дружеството ще
се управлява и представлява от Петко Раев Раев;
заличава вписания адрес на управление и вписва
нов адрес на управление – Ловеч, ул. Иван Алек
сандров 6; вписва нов учредителен акт.
45230
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1260
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 573/2004 вписва в търгов
ския регистър промени за „Камдизайн“ – ООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове
от Драгослав Ангелов Драгошинов на Красимир
Димитров Кирилов; заличава като съдружник Дра
гослав Ангелов Драгошинов; вписва като едноличен
собственик Красимир Димитров Кирилов; променя
дружеството на „Камдизайн“ – ЕООД; вписва нов
учредителен акт.
45231
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1257
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 570/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Консулт – М“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ловеч, ул. Хан Крум 4, с
предмет на дейност: счетоводни услуги и консулти,
програмиране и разпространение на програмни
продукти, проучване, проектиране и изграждане
на отоплителни, вентилационни, климатични и
ВиК инсталации, геотермални и слънчеви инста
лации, консултантска и сервизна дейност, свързана
с изброените инсталации, покупка на стоки с цел
продажба, производство на стоки с цел продажба,
внос, износ, покупка, проектиране, строителство и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
хотелиерски, туристически, рекламни, консултант
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ски и информационни услуги, ресторантьорство,
оборудване и експлоатация на заведения, превозни
сделки на товари и пътници в страната и в чужби
на, търговско представителство и посредничество,
комисионни и сделки с интелектуална собственост,
лизинг и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Мария Петко
ва Нанчева, с правомощията съгласно договор за
възлагане на управлението от 25.Х.2007 г.
45232
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1263 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 579/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Неда 21“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ловеч, ул. Мадара 2, с предмет на дей
ност: посредническа, комисионна и консултантска
дейност, маркетинг, рекламна и издателска дейност,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на хранителни и промишлени стоки
и предмети за бита, кетъринг, ресторантьорство
и хотелиерство, търговско представителство и
агентство на български и чуждестранни физиче
ски и юридически лица в страната и в чужбина,
туристическа дейност – туроператорство и турис
тическо агентство, вътрешно- и външнотърговска
дейност – внос или износ на стоки, транспортна
дейност в страната и в чужбина – превоз на път
ници и товари, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 100 000 лв. и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Данчо Христов Данчев.
45233
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1242 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 576/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Реал – сервиз“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ловеч, ул. Панайот Волов
16, 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 представи
телство и посредничество, комисионни, консиг
национни, спедиционни, превозни, лицензионни
сделки, строително-ремонтни и бояджийски работи,
дърводелски, електро- и автоуслуги в страната и
в чужбина, ремонт и монтаж на бензиноколонки,
производство, внос, износ, монтаж и ремонт на
фискални устройства, компютърни и POS системи,
бензиноколонки и газоколонки, инсталации за
петролни и биопродукти, строително-монтажни
услуги, таксиметрови и транспортни услуги в стра
ната и в чужбина, козметични услуги, маникюр,
педикюр, търговия с промишлени и непромишлени
стоки, други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала Иван Ангелов Пеев.
45234
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1250
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 566/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Делчев“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Голяма Желязна, община
Троян, ул. Цанко Станчев 2, с предмет на дей
ност: туризъм, хотелиерство, ресторантьорство и
други услуги, свързани с дейността, незабранени
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със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Божидар
Делчев Делчев.
45235
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1297
от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 590/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Перфект строй 100“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Троян, ул. Христо
Ботев 114, с предмет на дейност: строителни и ре
монтни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически, ре
кламни, информационни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър Ни
колаев Стоименов.
45634
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1290 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 1290/92 вписва в търговския
регистър промени за „Троямекс“ – ООД, с. Дълбок
дол, област Ловеч: вписва прехвърляне на дружест
вени дялове, както следва: Райко Тодоров Георги
ев прехвърля 13 дружествени дяла на Венцислав
Благоев Тодоров; Цветолюбка Минкова Илковска
прехвърля 6 дружествени дяла на Венцислав Благоев
Тодоров; Цветолюбка Минкова Илковска прехвърля
3 дружествени дяла на Райко Тодоров Георгиев;
заличава като съдружник Цветолюбка Минкова
Илковска; вписва като съдру ж ник Венцислав
Благоев Тодоров; вписва изменение и допълнение
в дружествения договор от 4.VII.2007 г.
45635
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от
9.XI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 52/2004 на годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Антина еко“ – АД, Троян.
45636
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1296 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 602/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Пласт колор“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Луковит, ул. Съединение 25, с
предмет на дейност: продажба на стоки, търговска
дейност в страната и в чужбина, консултантска
дейност, търговско посредничество, производствена
дейност, магазинна търговия, сдеки с недвижими
имоти, друга разрешена търговска дейност по сми
съла на Търговския закон. Дружеството е без срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Невен Ни
колаев Димитров.
45637
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1253
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 568/2007 вписва в тър
говския регистър дружество с ограничена отго
ворност „Аутовело“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Троян, ул. Кирил и Методий 5,
вх. А, ет. 3, ап. 3, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно на машини и инструменти за
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автосервизи и индустриалната промишленост,
каталожна търговия, търговия на едро и дребно,
изграждане и експлоатация на малки предприятия
за промишлени и непромишлени стоки и стоки за
широко потребление, производство и търговия с
всички видове стоки, освен забранените от закона,
рекламно-туристическа дейност, ресторантьорство,
хотелиерство, вътрешен и международен туризъм,
представителство (без процесуално) и посредничест
во на наши и чуждестранни физически и юридически
лица, външнотърговска дейност, внос, износ, бартер
и реекспорт на стоки, комисионна, спедиционна
складова и лизингова дейност, консигнационна
търговия, транспортни услуги – превоз на пътници
и товари със собствен или нает превоз в страната
и в чужбина, транспортно-спедиторска дейност в
страната и в чужбина и всички други дейности и
услуги в страната и в чужбина, незабранени със
закон. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от Игнат Петров
Георгиев, Марра Джованни и Баньоли Лучиано
заедно и поотделно с правомощията съгласно до
говори за възлагане на управлението, подписани
на 23.Х.2007 г.
45638
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1270
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 580/2007 вписва в търгов
ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ангелски“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Троян, ул. 34-ти троянски
полк 17, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено
производство, търговско посредничество и пред
ставителство, вътрешно- и външнотърговска дей
ност, строителство, предприемачество, транспорт,
туристическа дейност, развитие на селски туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, селско стопанство,
услуги на фирми и граждани и всички разрешени
от закона дейности. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Добрин
Стойков Ангелски.
45639
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1269 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 582/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отго
ворност „Феб – Ли“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ул. Тодор Каблешков 10, с
предмет на дейност: търговия с промишлени, битови
и други стоки в страната и в чужбина, транспорт
ни услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионна, спедиционна и консултантска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е без
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Боряна Иванова Боева-Пенкова.
45640
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1289
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 587/2007 вписа в търгов
ския регистър „Камтера“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ловеч, ул. Христо Ботев 46,
вх. А, ап. 4, с предмет на дейност: производство на
дизайнерски декоративни подове и плотове „Тера
цо“, търговска дейност и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е
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с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се упра
влява и представлява от едноличния собственик на
капитала Красимир Димитров Кирилов.
45641
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1271
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 581/2007 вписва в търгов
ския регистър дружество с ограничена отговорност
„Проконтрол“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Ловеч, ул. Иван Драсов 7 – партер, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство на промишлени, хранителни, битови
и други видове стоки, посреднически и комисионни
услуги, търговско представителство (без процесу
ално), транспортни, хотелиерски, туристически,
рекламни и информационни услуги, счетоводна и
консултантска дейност, маркетингови проучвания,
покупко-продажба на недвижими имоти, електро
обзавеждане, проектиране, строителство, инжене
ринг, орган за контрол на електрически уреди и
съоръжения, климатични и вентилационни системи,
физични фактори на работната среда. Дружество
то е без срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от Лилия Ненчева Еничерова с
правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението, подписан на 25.Х.2007 г.
45642
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1251 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 567/2007 вписа в търговския
регистър „Преми“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Дерманци, област Ловеч, ул. Иван
Рилски 6, с предмет на дейност: транспортни услуги
в страната и в чужбина, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собстве
но производство, покупка на ценни книги с цел
продажба, търговско представителство и посредни
чество, комисионни, консигнационни, спедиционни
и превозни сделки, лицензионни сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други подобни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, откриване и поддържане на
собствени или наети търговски обекти, магазини,
ремонтни и строителни дейности и услуги, други
дейности и услуги, незабранени от закона. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния соб
ственик на капитала Преслава Николаева Петрова.
45643
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 53/2004 вписва промени за
„Формпласт“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дяла по 100 лв. всеки един от Елисавета Ерменкова
Георгиева на Ерменко Георгиев Богданов; заличава
като съдружник и управител в дружеството Ели
савета Ерменкова Георгиева; вписва като съдруж
ник в дружеството Ерменко Георгиев Богданов;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Георги Ерменков Георгиев.
45236
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 546/2007 регистрира дружество
с ограничена отговорност „Ангро – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Чипровци, ул.
Петър Парчевич 12, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия с позволени със закон стоки,
внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, превоз
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на пътници и товари, производство, изкупуване,
преработка и реа лизаци я на селскостопанск и
произведения, преработка и реализация на стоки
за бита и промишлеността, търговия с всякакви
вторични суровини, производство и търговия с
алкохолни и безалкохолни напитки, обмен на ва
лута, туристически услуги, търговия с хранителни
и промишлени стоки, други дейности, незабранени
със закон или друг нормативен вакт. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Анатолий Сашов Гоцов, Гроздан Димитров
Грозданов, Татяна Николаевна Гоцова и Светлана
Александровна Грозданова и се управлява и пред
ставлява от управителите Анатолий Сашов Гоцов и
Гроздан Димитров Грозданов заедно и поотделно.
45237
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 568/2007 регистрира
д ру жес т во с ог ра н и чена о т г оворнос т „К – Н
строй“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Берковица, ул. Средна гора 10, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на ценни книжа с цел
продажба, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни и превозни,
складови, лизингови, лицензионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, строител
ство и търговия със строителни материали, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
дейността ще се извършва в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Красимир Георгиев Джуров
и Николай Тодоров Яврийски, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45238
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 559/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „Елметрикс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Лом, ул. Неофит
Бозвели 66, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
замерване и контрол на ел. уредби и съоръжения
до и над 1000 V, контрол на физични фактори на
работна среда, контрол на вентилационни и кли
матични инсталации, експлоатация на заведения
за обществено хранене, питейни заведения, забав
ни, спортни и атракционни обекти и съоръжения,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, внос, износ на стоки, превозни, спедиционни,
складови и комисионни сделки, търговско предста
вителство и посредничество, производство, изкупу
ване, преработка и търговия със селскостопанска
продукция, лизинг, маркетинг и валутни сделки и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Милен Стефанов Костов.
45239
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 535/2007 вписва прехвър
ляне на търговско предприятие на ЕТ „Медико
К и К – Димитър Кирчев“ от Димитър Кирилов
Кирчев на Вероника Владимирова Стефанова и я
вписва като едноличен търговец с фирма „Медико
К и К – Вероника Стефанова“.
45240
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Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 560/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „Руди 67“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Расово, ул. Цве
тан Бояджиев 7, с предмет на дейност: проектиране,
строително-монтажни работи, строително-ремонтни
услуги на граждани, държавни предпрития и фирми,
техническо ръководство и инвеститорски контрол
на обекти, доставка на машини и съоръжения,
фризьорство, търговско обзавеждане, предприема
чество, покупко-продажби на недвижими имоти,
ремонт, диагностика и регулировка на селскосто
панска техника и автомобили, търговия с резервни
части, всякаква търговска дейност на едро и дребно
в страната и в чужбина, внос и износ, бартерни
сделки, ресторантьорство и хотелиерство, превоз
на пътници и товари, производство, преработка и
пласмент на селскостопанска продукция, продаж
ба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, лизинг, сделки
с интелектуална собственост и всякаква стопан
ска и търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Цветан
Иванов Цветанов.
45241
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 545/2007 регистрира еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мария вто
ра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Петър Парчевич 26, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, внос, износ и
реекспорт, производство и реализация на индус
триални и селскостопански стоки, комисионна,
лизингова, спедиционна, складова дейност, търгов
ско представителство и посредничество, валутни
сделки, финансова и брокерска дейност, превозна,
хотелиерска, рекламна, информационна, програм
на, импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, търговия с петролни продукти, както
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Николай Георгиев Николов.
45242
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 555/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „Камис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Монтана, ул. Св.
св. Кирил и Методий 18, ет. 2, ап. 5, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел преп
родажба в преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
спедиционна и превозна дейност, складови сделки
и други услуги, посредничество при продажба на
недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажбата им, строи
телство (груб строеж, ВиК, довършителни работи),
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Камелия
Владимирова Иванова.
45243
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 557/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Джи енерджи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Чипровци, ул. Рила 2, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: производство на екопалети,
преработка на биомаса, преработка на дървесина,
производство на дървени плоскости, производство
на мебели, дърводобив, производство, изкупува
не, преработка и продажба на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
вътрешна и външна търговия на едро и дребно с
позволени със закон стоки, внос, износ, реекспорт,
бартерни сделки, превоз на пътници и товари, тър
говия, преработка и реализация на стоки за бита и
промишлеността и селското стопанство, търговия
с всякакви алкохолни и безалкохолни напитки и
стоки от хранително-вкусовата промишленост,
обмен на валута, туристически и туроператорски
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговия
и посредничество на недвижими имоти, строителна
дейност, консултантски услуги, маркетинг, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Юлия Гергова Тодорова.
45244
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 26.Х.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11927/2003 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Авто
инженеринг холдинг груп“ – ООД.
48154
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. № 11927/2003 вписва промени за „Авто
инженеринг холдинг груп“ – ООД: премества се
далището и адреса на управление в София, район
„Оборище“, ул. Стара планина 31 – 33; вписва нов
дружествен договор.
48155
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. № 8820/2003 вписва промени за „Нат ко
мерс 2003“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Наталия Ангелова Попова
на Ангел Стоянов Узунов; заличава като едноли
чен собственик и управител Наталия Ангелова
Попова; вписва като едноличен собственик Ангел
Стоянов Узунов, който ще управлява и предста
влява дружеството.
48156
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 233 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3453/2003 вписва пром яна за „Кеш
България“ – АД: заличава като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Методи
Лазаров Бунджулов.
48157
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. № 2459/2003 вписва промени за „Инджи
дент – групова практика за извънболнична пър
вична стоматологична помощ“ – ООД: вписва
промяна на наименованието: „Инджидент – групова
практика за извънболнична първична дентална
помощ“; вписва нов дружествен договор.
48158
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. № 3953/2003 вписва промени
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за „Патрия“ – ООД: вписва прехвърляне на 150
дружествени дяла от Кръстьо Константинов Кацков
на Йордан Емануилов Гарвански, 150 дружествени
дяла от Николай Петров Коларов на Емануил Йор
данов Гарвански и 150 дружествени дяла от Пламен
Иванов Шапчев на Димитър Емануилов Гарвански;
заличава като съдружници Николай Петров Коларов,
Пламен Иванов Шапчев и Кръстьо Константинов
Кацков; вписва като съдружници Йордан Емануи
лов Гарвански и Димитър Емануилов Гарвански;
заличава като управител Николай Петров Коларов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Емануил Йорданов Гарвански.
48159
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 19.II.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 496/2004 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Сова 6“ – АД.
48160
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6884/2004 вписва промени за „Бъл
гарски вятърни централи“ – А Д: заличава като
членове на съвета на директорите Пиер Дага
лие, Пепи Петров Трайчев и Мартин Терез Фор
Лешевалие; вписва нов съвет на директорите в
състав: Шинджи Уено, Георги Петков Петков и
Йошиуки Ханасава; вписва като председател на
СД Шинджи Уено и като изпълнителен директор
Георги Петков Петков.
48161
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. № 6711/2004 вписва промени за „Гарант
билд“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Студентски“, ул.
Проф. Христо Вакарелски 12, вх. Б, ет. 4, ап. 12Д;
вписва нов учредителен акт.
48162
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 4275/2004 вписва промени
за „Глобъл меритайм невигейшън“ – ЕООД: за
личава като едноличен собственик на капитала
и управител Валентин Георгиев Маринов; вписва
прехвърляне на 26 дружествени дяла от Валентин
Георгиев Маринов на Лазар Георгиев Сланчев, 20
дружествени дяла от Валентин Георгиев Маринов
на Андрей Величков Филипов, 2 дружествени дяла
от Валентин Георгиев Маринов на Петър Георгиев
Петров и 2 дружествени дяла от Валентин Георгиев
Маринов на Красимир Георгиев Стоянов; вписва
като съдружници Лазар Георгиев Сланчев, Андрей
Величков Филипов, Петър Георгиев Петров и
Красимир Георгиев Стоянов; дружеството про
дължава дейността си като „Глобъл меритайм
невигейшън“ – ООД; вписва като управител Лазар
Георгиев Сланчев; дружеството ще се управлява и
представлява от Лазар Георгиев Сланчев; вписва
нов дружествен договор.
48163
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
24.Х.2007 г. по ф.д. № 10870/2005 по партидата
на „Домо ритейл“ – ЕООД: заличава като уп
равител Лоранд Сзарвади-Теглаш; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Николай Иванов Китов, Мина Иванова Китова и
Петя Анастасова Китова заедно и поотделно, като
управителите Мина Иванова Китова и Петя Ана
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стасова Китова имат право да сключват сделки на
стойност над 300 000 лв. само заедно с който и да
е от другите управители на дружеството.
48164
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6964/2005 вписва промяна за „Мъркю
ри“ – ЕАД: вписва като член на управителния
съвет Ливиу Мартин.
48165
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. № 13200/2005 вписва промени за „Мендис
груп 200“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дру
жествени дяла от Лозан Милчев Илиев на Петко
Красимиров Стоянов; заличава като едноличен
собственик и управител Лозан Милчев Илиев; впис
ва като едноличен собственик и управител Петко
Красимиров Стоянов; дружеството ще се управлява
и представлява от Петко Красимиров Стоянов;
вписва нов устройствен статут на дружеството.
48166
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. № 12562/2005 вписва промени за „Екзекютив
модус“ – ООД: вписва промяна в адреса на упра
вление – София, район „Слатина“, ул. Гео Милев
15, ап. 2; вписва нов дружествен договор.
48167
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. № 9285/2005 вписва промени
за „Джи Ел билд“ – ЕООД: вписва като упра
вител Владислав Наумов К иперов; дружеството
ще се управлява и представлява от Лазаринка
Димитрова Кънчева и Владислав Наумов Киперов
заедно и поотделно.
48168
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 2745/2005 вписва промени за „Булреал“ – АД: впис
ва промяна в предмета 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 дейност, пътнически и товарни услуги в
страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, сделки с недвижими
имоти, рекламна дейност, организиране и извършване
в страната на циркови спектакли, шоупрограми, уве
селителни забави и игри за развлечения, като моторни
забави, виенски колела, спортни стрелбища, панорама
на смеха, силомери, телескопи, изложбени циркови
номера и др. п., отдаване под наем на недвижимо и
движимо имущество, износ и реекспортна дейност на
подвижни циркове, развлекателна дейност и услуги,
както и лизингова, лицензирана и патентна дейност,
импресарска дейност в страната и в чужбина, обучение
на циркови артисти, организиране и провеждане на
икономически, пазарни и други проучвания в обсега
на дейността, транспортна дейност в страната и в
чужбина, рекламна дейност в страната и в чужбина
за циркови спектакли и увеселителни игри и забави,
както и всякакви други дейности, позволени със за
кон; заличава като членове на съвета на директорите
Роланд Яковлевич Исаев и Темур Бен Иехуда; вписва
като членове на съвета на директорите Роберт Велих
и Гюнтер Букор; вписва кат изпълнителен дирек
тор Роберт Велих; дружеството ще се управлява и
представлява от изпълнителните директори Йосиф
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Блаошвили и Роберт Велих само заедно; вписва нов
устав, приет на общото събрание на акционерите,
проведено на 12.ХI.2007 г.
48169
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. № 5626/2006 вписва промени за „Юниливър
България манифекчъринг“ – ЕООД: заличава като
управители Янко Илиев Кръндаров, Томас Грунцке,
Валентин Пауна и Кристина Теодора Илие; вписва
като управители Петър Александър Йорк Хофман
и Александра Олару.
48170
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. № 15684/92 вписва промени за „Делойт Бъл
гария“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 130 875 лв. на 131 000 лв.; вписва
прехвърляне на 3144 дружествени дяла от „Делойт
сентръл юръп холдингс лимитид“ на Борислав Ве
селинов Стратев; вписва като съдружник Борислав
Веселинов Стратев; дружеството продължава дей
ността си като „Делойт България“ – ООД; вписва
дружествен договор.
48171
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 14601/93 вписва промяна за „Актавис“ – ЕАД:
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Лозенец“, ул. Атанас Дуков 29.
48172
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 756/99 вписва промяна за „Банка ДСК“ – ЕАД:
вписва като изпълнителен директор Мирослав
Станимиров Вичев.
48173
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 7.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11367/2000 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Специализирана болница за активно
лечение на деца с онкохематологични заболява
ния – София“ – ЕООД.
48174
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решението си от 8.Х.2007 г.
по ф.д. № 11349/2001 по партидата на „Окош кон
султ“ – ЕООД: едноличният собственик на капитала
вместо Роберт Милтон Станев да се чете „едноличен
собственик на капитала е „Калиман“ – ЕООД“.
48175
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 11448/2001 вписва промени за
„Иерай“ – ЕООД: заличава като управител Росен
Младенов Чолов; вписва като управител Стефан
Маринов Христов; дружеството ще се управлява и
представлява от Стефан Маринов Христов.
48176
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. № 3023/2002 вписва промени за „Естат“ – ООД:
заличава като съдружник „Типс – БГ“ – ООД (рег.
по ф.д. № 10799/2002 на СГС); вписва прехвърляне на
10 дружествени дяла от „Типс – БГ“ – ООД, пред
ставлявано от Милена Недялкова Монева, на Иво
Желев Желев и 15 дружествени дяла от фондация
„Център за икономическо развитие“, действаща чрез
Мария Славева Прохаска, на Иво Желев Желев;
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вписва като съдружник Иво Желев Желев; вписва
увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 45 000 лв.; премества седалището и адреса на
управление от район „Триадица“, ул. Балша 1, бл. 9,
партер, в район „Лозенец“, ул. Червена стена 46;
вписва нов дружествен договор.
48177
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. № 1527/2002 вписва промени за „Кралски
сандвич“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дру
жествени дяла от Ангел Венциславов Баховски на
Бистра Йорданова Тодорова и 25 дружествени дяла
от Румен Димитров Митев на Бистра Йорданова
Тодорова; заличава като съдружници и управители
Ангел Венциславов Баховски и Румен Димитров
Митев; дружеството продължава дейността си като
„Кралски сандвич“ – ЕООД; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Бистра Йор
данова Тодорова; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Банкя“, гр. Банкя,
ул. Свилен Миланов 4; вписва нов учредителен акт;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Бистра Йорданова Тодорова.
48178
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. № 6049/2002 вписва промени за „В и К – ком
плект“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Дунав 41,
ет. 1; допълва предмета на дейност с „извършване
на одити по смисъла на чл. 24, ал. 4, т. 2, буква
„а“ от Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги и извършване на одити
на системи за управление на качеството“.
48179
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. № 6533/2007 вписва промени за „Ди Ес
инвестмънтс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
89 дружествени дяла от Жулиета Русева Голе
манова на Даниел Шлихтер и 11 дружествени
дяла от Жулиета Русева Големанова на „Вейл
инвестмънтс лимитед“; заличава като едноличен
собственик на капитала Жулиета Русева Голема
нова; заличава като управител Катерина Василе
ва Кацева-Младенова; вписва като съдружници
Даниел Шлихтер и „Вейл инвестмънтс лимитед“;
дружеството продължава дейността си като „Ди
Ес инвестмънтс“ – ООД; вписва като управител
Даниел Шлихтер; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Даниел Шлихтер;
вписва нов дружествен договор.
48180
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. № 12390/2006 вписва промени за „СИС – лизинг
ЕООД“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписва
промени в учредителния акт на дружеството.
48181
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. № 11317/2007 вписва промени за „Монтажи
Ко“ – ООД: вписва прехвърляне на 85 дружествени
дяла от Михаил Владимиров Михайлов на Белин
Димитров Маринов; вписва прехвърляне на 85
дружествени дяла от Михаил Владимиров Михай
лов на Никола Георгиев Грозданов; заличава като
съдружник Михаил Владимиров Михайлов; вписва
промени в дружествения договор.
48182
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16771/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Блу Оушън сей
лър“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Лозенец 4, с предмет
на дейност: консултантска дейност и експертни
оценки, сделки и услуги, свързани с осъществяване
на строителен надзор, инвеститорски контрол и
техническо ръководство, изработка на архитектурни
проекти и архитектурни макети, вътрешен и външен
дизайн, консултации, експертизи и проучване в
строителството, проектирането и реконструкцията
на сгради и други съоръжения, покупка и продажба
на недвижими имоти, оценка на недвижими имоти,
разработка, създаване и реализация на авангардни
технологии, съобразени с държавните изисквания
и международните стандарти, ноу-хау, авторски
произведения, промишлени образци и други обекти
на интелектуалната собственост, търговско пред
ставителство и посредничество, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, предпе
чатна подготовка, рекламна дейност, издателска и
дистрибуторска дейност, всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана и която подпо
мага или улеснява осъществяването на предмета
на дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав
Георгиев Делев, Михаил Александров Шарбанов,
Георги Иванов Найденов и Костадинка Василева
Тодорова и се управлява и представлява от Кос
тадин Тошков Евстатиев.
48183
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г. по
ф.д. № 3614/2007 вписва промени за „Тръст трежъри
България“ – АД: заличава като член и председател
на съвета на директорите Мариан Димитров Ере
лиев; вписва като член и председател на съвета на
директорите Тодор Петков Тодоров; вписва промени
в устава, приети с решение на ОСА от 15.Х.2007 г.,
и нов устав на дружеството.
48184
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. № 16588/2007 вписва промени за „Нове
партнерс“ – ООД: вписва прехвърляне на 60 дру
жествени дяла от Орлин Георгиев Хаджиянков
на „Стил Инженеринг 2000“ – АД; заличава като
съдружник Орлин Георгиев Хаджиянков; вписва
като съдружник „Стил Инженеринг 2000“ – АД
(рег. по ф.д. № 10216/2007); вписва нов дружест
вен договор.
48185
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17001/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Аксел
дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Лозенец“, ул. Кокиче 10,
ет. 2, с предмет на дейност: вътрешен и външен
дизайн и архитектура, обновяване и реставрира
не на апартаменти, офиси, магазини и всякакъв
друг вид помещения и сгради, всякакви видове
ремонтни дейности, вътрешна и външна търговия
с всякакви стоки, търговско представителство и
посредничество на български и чуж дестранни
физически и юридически лица в страната и в чуж
бина, комисионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, инвестиционна дейност в областта на
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строителството, покупка, строеж и продажба на
недвижими имоти, всякаква друга дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Аксел Стефан Николе,
който го управлява и представлява.
48186
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17228/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Болкън ивентс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Христо Белчев 24, с предмет на дей
ност: покупка, продажба и отдаване под наем на
недвижими имоти, предназначени за жилищни и
търговски цели, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, консултантски услуги, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, внос
и износ, всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5200 лв., със съдружници Пол Райт, Саймън Дейвид
Найджъл Харис, Бари Греъм Девънпорт и Кевин
Стивън Къруин и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
48187
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 8257/2007 вписва промени за „Булевард
Инвестмънтс“ – ЕООД: вписва като управител
Атанасиос Ефтимиопулос; дружеството се управлява
и представлява от управителите Атанасиос Ефти
миопулос и Александрос Папагеоргиу Пападопулос
заедно и поотделно.
48188
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17009/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Нео системс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Баба Илийца, бл. 3, вх. А, ап. 1,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки и услуги, консултантска и
посредническа дейност, рекламна и издателска дей
ност, разпространение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Милков Кирилов, Нели Трифонова Балабанова и
Екатерина Костадинова Васева-Икономова и се уп
равлява и представлява от Екатерина Костадинова
Васева-Икономова.
48189
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. № 1301/2006 вписва промени за „Венера
стил“ – ООД: вписва прехвърляне на 5 дружест
вени дяла от Спасимира Александрова Великова
на Цветанка Стефанова Стефанова; заличава като
съдружник и управител Спасимира Александрова
Великова; дружеството продължава дейността си
като еднолично дружество с ограничена отговор
ност „Венера стил“ – ЕООД; вписва като едноли
чен собственик на капитала Цветанка Стефанова
Стефанова; вписва промяна в адреса на управле
ние – София, район „Витоша“, кв. Манастирски
ливади, ул. Казбек 30; вписва нов учредителен
акт; дружеството се управлява и представлява от
управителя Цветанка Стефанова Стефанова.
48190
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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. № 14077/2006 вписва промени за „Термо – енер
гоинжинеринг“ – ЕООД: вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София, район
„Сердика“, ул. Майор Векилски 4.
48191
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. № 8857/2006 вписва промени за „Алпи
инженеринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Александър Иванов Герчев
на Петър Златев Попзлатев; заличава като съ
дружник и управител Александър Иванов Герчев;
вписва като едноличен собственик на капитала
Петър Златев Попзлатев; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Алпи инженеринг“ – ЕООД;
дру жеството се у правл ява и представл ява от
управителя Петър Златев Попзлатев; вписва нов
учредителен акт.
48192
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 2124/2005 вписва промени
за „Алдемар“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Мартина Николова Ризова
на Снежана Огнянова Стайкова; заличава като
съдружник Мартина Николова Ризова; вписва
преместване на седалището и адреса на управле
ние – София, район „Искър“, ж.к. Дружба 1, бл. 43,
вх. В, ет. 3, ап. 43.
48193
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. № 11431/2005 вписва промени за „Софстрой
комплект“ – ООД: вписва прехвърляне на 26 дру
жествени дяла от Страшимир Генчев Данчев на
Ивайло Стефанов Ковачев; вписва прехвърляне
на 26 дружествени дяла от Захари Валентинов
Стефанов на Ивайло Стефанов Ковачев; заличава
като съдружници и управители Захари Валентинов
Стефанов и Страшимир Генчев Данчев; друже
ството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност „Софстрой
комплект“ – ЕООД; вписва като едноличен соб
ственик на капитала и управител Ивайло Стефанов
Ковачев, който управлява и представлява друже
ството; вписва нов учредителен акт.
48194
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с опреде
ление от 29.VI.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 22562/92 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Гъби
Кармен“ – ЕООД.
48195
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. № 22562/92 вписва промени за „Гъби Кар
мен“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружест
вени дяла, представляващи 100 % от капитала на
дружеството, от Стойна Георгиева Дингилджиева
на Кармен Георгиева Лазарова; заличава като едно
личен собственик на капитала и управител Стойна
Георгиева Дингилджиева; вписва като едноличен
собственик на капитала Кармен Георгиева Лаза
рова; вписва промяна на наименованието от „Гъби
Кармен“ – ЕООД, на „Кармен солара“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
Кармен Георгиева Лазарова.
48196
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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. № 22265/92 вп исва п ромен и за „Мей
Пинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 8 дружествени
дяла от Дън Шуънин на Шу Лидзяо, 5 дружествени
дяла от Лин Хуей на Шу Лидзяо, 10 дружествени
дяла от Хъ Джъмин на Шу Лидзяо и 2 дружествени
дяла от Хуанг Маоинг на Шу Лидзяо; заличава като
съдружници Лин Хуей, Дън Шуънин, Хъ Джъмин и
Уанг Маоинг; вписва като съдружник Шу Лидзяо;
вписва промяна в адреса на управление – София,
район „Средец“, бул. Васил Левски 3; вписва нов
дружествен договор.
48197
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 24648/91 вписва промени за „Ико биз
нес“ – АД: заличава като прокурист Александър
Атанасов Силянов; вписва като прокурист Петър
Николов Петров.
48198
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
7.ХI.2007 г. по ф.д. № 16041/90 вписва промени
за „Бестимекс“ – ООД: вписва прехвърляне на
2600 дружествени дяла от Давид Исак Леви на
Максим Мануилов К лейтман; вписва прехвър
ляне на 7600 дружествени дяла от Емил Славов
Янакиев на Максим Мануилов Клейтман; зали
чава като съдружник Давид Исак Леви; заличава
като прокурист Давид Исак Леви; вписва като
съдружник Максим Мануилов Клейтман; вписва
нов дружествен договор.
48199
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15986/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Стар
пръдакшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Д-р
Стефан Сарафов, бл. 72, вх. 1, ет. 5, с предмет на
дейност: създаване, изготвяне и реализация на
музикални произведения, естрадни и фолк про
грами, ангажиране на български и чуждестранни
артисти и изпълнители за оформяне, съставяне,
представяне, промоциране и изпълнение на ком
плексни, индивидуални и групови фолк, естрадни
и смесени спектакли и представления за работа
в страната и в чужбина, спортни зали, както и
оформяне, съставяне, представяне, промоциране и
изпълнение на спектакли на открито, предоставяне
на импресарски услуги, обучение на естрадни и
фолк изпълнители, оформяне, съставяне, пред
ставяне, промоциране и реализация на всякакви
шоу и развлекателни програми, у веселителни
програми и мероприятия, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, вътрешнотърговски
и външнотърговски сделки, включващи търговия с
промишлени, хранителни и селскостопански стоки
след издаване на съответните разрешения, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лизингови и
лицензионни сделки, ресторантьорски, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, маркетингови, софтуерни, хардуерни,
импресарски или други услуги, оценка на земя и
гори, данъчни и експертни консултации, транспорт
на дейност, реекспорт на стоки, производство на
селскостопанска продукция, сделки с интелектуал
на собственост, стоков контрол, покупка, строеж,
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ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон и непопадащи под
специален законоустановен режим. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Бонка Симе
онова Илиева, която го управлява и представлява.
48200
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16942/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Хай
енд Драй манифакчъринг“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Граф Игнатиев 74, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
търговия и услуги от всякакъв вид в страната и в
чужбина, представителство и агентство на българ
ски и чуждестранни юридически лица в страната
и в чужбина, производство на търговски артикули
в страната и в чужбина, както и други дейности, в
случай че те не са забранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Джон Адриан
Бойтън-Салц, който го управлява и представлява.
48201
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17512/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Шоутайм
ентъртеймънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Екзарх
Йосиф 125, с предмет на дейност: продуцентска
дейност, организиране на проекти, интегриране
маркетинг комуникации, реклама, връзки с об
ществеността, имиджов маркетинг, организиране
на събития, обучения и консултиране в областта
на танцовото изкуство, дейности по изграждане на
екипи-тимбилдинг, търговско представителство и
посредничество, туристическа дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, производство
и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, за които
няма забранителен или лицензионен режим, внос,
износ, търговско представителство и посредничест
во, транспортна, строителна, спедиторска, складова,
лизингова, информационна дейност, консултантски
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Августина Пламенова Бакърджиева и Пламен
Славов Маринов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
48202
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17438/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Пласи Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
бл. 267, вх. Б, ет. 6, ап. 43, с предмет на дейност:
строителство, производство и продажба на про
мишлена, хранително-вкусова и селскостопанска
продукция, транспортни услуги, посредничество,
външна и вътрешна търговия, услуги на насе
лението и всичко друго, което не е забранено
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Пламен Стоянов Сираков,
който го управлява и представлява.
48203
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17168/2007 вписа в търговския регистър едно
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лично дружество с ограничена отговорност „Дига
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1,
бл. 38А, вх. 1, ет. 5, ап. 24, с предмет на дейност:
изследване, разработване, поддържане, разпрос
транение и продажба на софтуер, информационни
услуги и хардуер, компютърни и интернет услуги,
лизинг, изготвяне на подробни планове на населе
ни места и части от тях, интериор и обзавеждане,
благоустрояване и оформяне на околното прос
транство, хотелиерски, туристически, рекламни или
други услуги, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, стоков контрол, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Димитър Петров Ганджов, който го
управлява и представлява.
48204
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17458/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ната пропър
тис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ген. Й. В. Гурко 62А,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: сделки с недви
жими имоти, строителство и предприемачество,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Рамот“ – ООД, и се управлява и представлява от
управителя Лиор Рот и Хаим Головензиц заедно
и поотделно.
48205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17477/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Маврита трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, кв. Илиянци, ул. Кирил Благоев 16,
с предмет на дейност: внос, износ и търговия на
едро и дребно с облекла и промишлени стоки,
хранително-вкусови и други стоки за бита и граж
даните, хотелиерство и ресторантьорство, сделки с
недвижими имоти, консултантска дейност, админи
стративно обслужване, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, външнотърговска
дейност, внос, износ и реекспорт, производство и
изработка на ишлеме на текстилни изделия, всяка
къв друг вид дейност, незабранена от законите на
Република България. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Снежана
Асенова Кирилова и Николай Янков Найчов и се
управлява и представлява от Снежана Асенова
Кирилова.
48206
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17248/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „М и Х Хатъ
рел“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 130, ет. 1,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство, производство и
търговия на стоки и услуги в страната и в чуж
бина, програмни услуги, рекламна, преводаческа,
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издателска, консултантска, транспортна и спеди
торска дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туроператорска дейност, вътрешен и международен
туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажбата им, търговско пред
ставителство и посредничество, лизинг, всякаква
дейност, за която се изисква лиценз, разрешително
или регистрация, ще се извършва след надлежното
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Хана
Катрин Сиърсън Хатърел и Майкъл Корбет Ха
търел и се управлява и представлява от Майкъл
Корбет Хатърел.
48207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17536/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Дел
фин – Крапец“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Солун
49, вх. 1, ет. 2, ап. 1Г, с предмет на дейност: вътреш
но- и външнотърговска дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти,
ремонт, отдаване под наем на недвижими имоти,
стопанисване и управление на недвижими имоти,
посредническа дейност, консултантска и агентска
дейност, туроператорска и турагентска дейност,
както и всяка друга дейност, незабранена със за
кон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Боян Велков Боянов, който го управлява
и представлява.
48208
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17185/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Прозорец
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ж.к. Фондови жилища,
бл. 217, вх. Г, партер, с предмет на дейност: про
изводство, доставка и монтаж на алуминиева,
PVC дограма и техните производни, търговия на
едро и дребно със строителни материали, строи
телно-монтажни работи, посреднически и коми
сионерски услуги, търговско представителство,
посредничество, агентство, пътнически и товар
ни транспортни услуги в страната и в чужбина,
реклама, консултантска дейност и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Петко Евгениев Декалски и Андон Иванов
Дойчев и се управлява и представлява от Петко
Евгениев Декалски.
48209
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17175/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Арофарма 2“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 69, вх. А, ап. 15, с предмет на дей
ност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Боряна Атанасова Тодорова, която го
управлява и представлява.
48210
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. № 8816/2003 вписва промени за „Дипо трейд
2003“ – ЕООД: вписва преместване на седалището
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и адреса на управление от район „Витоша“, ул.
Беловодски път 5, в район „Средец“, ул. Съборна
5, ет. 3; вписва промяна на наименованието от
„Дипо трейд 2003“ – ЕООД, на „Ди Ай пропър
тис“ – ЕООД; вписва промяна на предмета на
дейност: сделки с недвижими имоти, търговско
представителство, посредничество на чуждестранни
и местни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, комисионерство и извършване на ус
луги, както и всички други дейности, незабранени
със закон; вписва актуализиран учредителен акт
на дружеството.
48211
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опреде
ление от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 3739/2003 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „София
Сентрал парк“ – ЕАД.
48212
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. № 2690/2002 вписва промени за „Рослин капи
тал партнърс – България“ – ЕООД: заличава като
съдружник „Кератех инженеринг“ – ООД; вписва
като съдружници „Касторама“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 4365/2002), и „Асетс мениджмънт“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 6367/2001); вписва прехвърляне на 2078 дру
жествени дяла от „Кератех инженеринг“ – ООД, на
„Касторама“ – ЕООД; вписва прехвърляне на 2079
дружествени дяла от „Кератех инженеринг“ – ООД,
на „Асетс мениджмънт“ – ЕООД; вписва промени
в дружествения договор.
48213
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. № 8034/2001 вписва промени за „Р. М.
С. – 21“ – ЕООД: заличава като управител Росен
Димитров Христов; вписва като управител Велико
Славомиров Денев, който управлява и представлява
дружеството.
48214
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 7154/2001 вписва промени
за „Сетекс – С“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Тихомир Димитров Пе
тков на Сергей Димитров Петков; заличава като
съдружник и управител Тихомир Димитров Пе
тков; дружеството продължава дейността си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сетекс – С“ – ЕООД; едноличен собственик е
Сергей Димитров Петков, който управлява и пред
ставлява дружеството; вписва нов учредителен акт.
48215
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.Х.2007 г.
по ф.д. № 3426/2000 вписва промени за „Стома
тологичен център ХV – София“ – ЕООД: вписва
промяна на наименованието от „Стоматологичен
цен т ър Х V – С офи я“ – ЕООД, на „Ден та лен
център ХV – София“ – ЕООД; вписва промяна
в адреса на управление – София, район „Изгрев“,
ул. Никола Габровски 22 – 24; вписва промяна на
предмета на дейност: специализирана и първична
извънболнична дентална помощ; вписва актуали
зиран учредителен акт.
48216
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 13.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5604/2001 на прове
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рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Специализирана хирургична болница за активно
лечение Свети Панталеймон“ – АД.
48217
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 13.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5604/2001 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Специализирана хирургична болница за активно
лечение Свети Панталеймон“ – АД.
48218
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 13.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5604/2001 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2004 г. на
„Специализирана хирургична болница за активно
лечение Свети Панталеймон“ – АД.
48219
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 13.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 5604/2001 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2003 г. на
„Специализирана хирургична болница за активно
лечение Свети Панталеймон“ – АД.
48220
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г. по
ф.д. № 5604/2001 вписва промени за „Специализи
рана хирургична болница за активно лечение Свети
Панталеймон“ – АД: вписва промяна на номинал
ната стойност на акциите на дружеството от 50 на
1 лв.; вписва увеличение капитала на дружеството
от 50 000 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови
950 000 обикновени поименни акции с номинална
стойност 1 лв.; част от увеличението на капитала
е направено с непарична вноска – вземания на
стойност 743 120 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
23.Х.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 5 състав, по дело № 457/2007.
48221
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17288/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Ника – билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Бяла 4,
с предмет на дейност: строително-инвестиционна
дейност, търговия с недвижими имоти, търговско
посредничество, представителство и агентство на
български и чуждестранни фирми и лица, външно
търговска дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Румяна Илиева Деянова,
която го управлява и представлява.
48222
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17225/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Про стол“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, ул. Солун, бл. 19, вх.
Б, ет. 1, ап. 34, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, производство
и продажба на стоки от собствено производство,
ресторантьорство, производство на храни, подбор
на персонал, внос и износ, търговия със стоки и
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услуги в страната и в чужбина, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон
(дейностите, за чието упражняване е необходимо
разрешение или лиценз, ще се упражняват след
получаването му). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светослав
Йонков Рашков и Владислав Ангелов Славейков,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
48223
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16996/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Агенция Те
нева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 28Б, вх. Е, ет. 3, ап. 82, с предмет на дейност:
търговия с недвижими имоти, търговия на едро и
дребно, внос и износ, посредническа, консултантска
и рекламна дейност, търговско представителство,
маркетингови услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, международни превози, скла
дови сделки, хотелиерство и ресторантьорство,
издателска, антикварна, сервизна, строителна и
предприемаческа дейност, туристическа дейност,
както и всякаква друга дейност или услуги, неза
бранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мария Николова Тенева, която го
управлява и представлява.
48224
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. № 1011/91 вписва промени за „Първа финансова
брокерска къща“ – ООД: вписва промяна в начина
на представляване на дружеството: дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Тодор Людмилов Брешков и Светозар Светозаров
Абрашев заедно и поотделно; вписва промяна в
дружествения договор.
48225
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 16984/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „СТС кон
султ“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Изгрев“, бул. Цариградско
шосе 10, вх. Г, ет. 2, ап. 63, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, консултантски, туристически, тур
операторски, хотелиерски, рекламни, информа
ционни, програмни, интернет услуги и/или други
услуги, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
маркетинг, както и всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Тодоров Савов и Емад Емил Фарх Алхиджазин и
се управлява и представлява от Любица Христова
Станоева-Ал-Хиджазин.
48226
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17542/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Герасерж“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, кв. Лозенец,
ул. Бяла 4, с предмет на дейност: агентство и
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, закупуване, про
дажба и управление на движимо и недвижимо
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имущество, мениджърска и продуцентска дейност,
търговска и производствена дейност в страната и в
чужбина, всякакви услуги, незабранени със закон,
всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
750 000 лв., с едноличен собственик на капитала
и Сергей Ервинович Гераскин, който го управлява
и представлява.
48227
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17398/2007 вписа в търговския регис
тър акционерно дружество „Карент“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 19, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: отдаване на автомобили под
наем, покупка, продажба и лизинг на автомобили,
маркетингови проучвания, посредничество, пред
ставителство и консултации при сделки с недви
жими имоти, покупко-продажба на недвижими
имоти, 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
100 000 лв., разпределен в 100 000 обикновени
поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една, със съвет на директо
рите в състав: Йозефина Константинова Йосифова,
Димитър Борисов Стефанов и Мая Михайлова
Проданова-Карамболова, и се управлява и пред
ставлява от изпълнителния директор Йозефина
Константинова Йосифова.
48228
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17044/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ВГД България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 516, вх. Б, ет. 7, ап. 41, с
предмет на дейност: предоставяне на професионални
счетоводни услуги, финансов одит, бизнес и данъч
ни консултантски услуги, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Татяна Петрова Нановска и „Вегеде“ – ООД,
Белгия, и се управлява и представлява от Татяна
Петрова Нановска.
48229
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17093/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Сити груп Ес
Пи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Нови Искър“, с. Войнеговци, ул.
Спортист 11, с предмет на дейност: строителство,
ремонт, реновиране, саниране и рехабилитация на
сгради, покупко-продажба на недвижими имоти,
посредничество при сделки с тях, търговия, про
изводство, търговско представителство и посред
ничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, консултантски и им
пресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стоян Захариев Стоянов
и Пламен Асенов Златанов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
48230
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17133/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мач Милър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Оборище“, бул. Янко Сакъзов 38, вх. В, ет. 5,
ап. 11, с предмет на дейност: покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и из
нос на стоки и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джанис
Мери Берта Милер и Майкъл Джон Милър, който
го управлява и представлява.
48231
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. № 11529/2001 вписва промяна за „Бренд
България“ – ООД: премества адреса на управление
в София, район „Овча купел“, кв. Овча купел, ул.
Крушовски връх 46.
48257
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 3538/2002 вписва проме
ни за „Медром“ – ООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Хорст Отмар Хан на
„Медром“ – АД, и 20 дружествени дяла от Мак
симилиан Хайнрих фон Хабсбург-Лотринген на
„Медром“ – АД; заличава като съдружници Хорст
Отмар Хан и Максимилиан Хайнрих фон ХабсбургЛотринген; вписва като съдружник „Медром“ – АД;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Витоша“, ул. Мадара 20; дружеството
ще се управлява и представлява от Хорст Отмар
Хан и Илиян Стоянов Манолов заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
48258
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. № 2749/2002 вписва промени за „Елек
тра – 2002 М“ – ЕООД: заличава като управител
Стоян Александров Стоянов; вписва като управител
Юлияна Калинова Богданова, която ще управлява
и представлява дружеството.
48259
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. № 2569/20 02 вписва п ромени за „Хе
кса – 2002“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучър
2, в район „Младост“, кв. Младост 4, Бизнес парк
София 3; заличава като управител Стоян Йорданов
Йорданов; вписва като управител Стефан Стефанов
Минчев, който ще управлява и представлява друже
ството; вписва нов дружествен договор.
48260
Софийският градски 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. № 3263/2002 вписва промени
за „Братя Я. Йотови“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Явор Иванов Йотов
на Янко Иванов Йотов; заличава като съдружник
Явор Иванов Йотов; дружеството продължава
дейността си като „Братя Я. Йотови“ – ЕООД,
с едноличен собственик Янко Иванов Йотов;
дружеството ще се управлява и представлява от
Янко Иванов Йотов.
48261
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опреде
ление от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търгов
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ския регистър по ф.д. № 22294/94 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Бяла
звезда“ – АД.
48262
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опреде
ление от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 22294/94 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бяла
звезда“ – АД.
48263
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 22294/94 вписва промени за „Бяла звез
да“ – АД: заличава като членове на съвета на ди
ректорите Катерина Николова Танушева, Маргарита
Христова Касова, Румен Цеков Димитров и Петя
Колева Милкова; вписва нов съвет на директорите
за срок 5 г. в състав: Катерина Николова Тануше
ва – изпълнителен директор, Румен Цеков Димитров
и Христо Йотков Христов – председател; вписва нов
устав, приет на общото събрание на акционерите на
2.IV.2007 г.; дружеството ще се представлява от из
пълнителния директор Катерина Николова Танушева.
48264
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. № 12654/94 вписва промени за „Вазов ин
ститут“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружест
вени дяла от Росица Борисова Тотева на Григорий
Цветанов Вазов; заличава като съдружник Росица
Борисова Тотева; вписва като едноличен собственик
Григорий Цветанов Вазов; дружеството продължава
дейността си като „Вазов институт“ – ЕООД; вписва
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от Григорий Цветанов Вазов.
48265
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по ф.д.
№ 25641/93 вписва промени за „Д енд Д – агенция
за проучване и връзки с обществеността“ – АД:
заличава като член на управителния съвет и изпъл
нителен директор Лилия Василева Филева; вписва
като член на управителния съвет, председател и
изпълнителен директора Ива Петрони Николова;
увеличава броя на членовете на надзорния съвет от
трима на четирима; вписва като член на надзорния
съвет и председател Лилия Василева Филева; дру
жеството ще се представлява от председателя на УС
и изпълнителен директор Ива Петрони Николова.
48266
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. № 8759/2006 вписва промени за „Нирад“ – ООД:
вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от
Николай Любомиров Гърков на Ангел Раданов Кън
чев; заличава като съдружник и управител Николай
Любомиров Гърков; вписва като съдружник Ангел
Раданов Кънчев; премества седалището и адреса на
управление в София, ул. Райко Жинзифов 17, ет. 5,
ап. 31; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Радан Раданов Кънчев; вписва про
мени в дружествения договор.
48267
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. № 12626/2004 вписва промени за „Н.И.К.
студио“ – ООД: заличава като съдружник Таня
Симеонова Бояджиева; вписва прехвърляне на
дружествен дял в размер 2500 лв. от Таня Симе
онова Бояджиева на Николай Митков Георгиев;
дружеството продължава дейността си като „Н.И.К.
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студио“ – ЕООД, с едноличен собственик на капи
тала Николай Митков Георгиев; вписва промяна в
предмета на дейност: програмиране, изработка на
уебстраници, рекламна дейност, предпечат, печат
и дизайн, вътрешно обзавеждане, проектантски
услуги, производство и търговия с предмети и из
делия, външна и вътрешна търговия, сключване на
комисионни, импортни, експортни и бартерни сдел
ки, търговско представителство и посредничество,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, информационни,
програмни и други услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон; дружеството ще се
управлява и представлява от Николай Митков Ге
оргиев; вписва нов учредителен акт на дружеството.
48268
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. № 4449/2004 вписва промени за „АС ин
женеринг АГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Асен Гарев Дъндиков на
Ангел Гарев Дъндиков; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Асен Гарев
Дъндиков; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Ангел Гарев Дъндиков, който
ще управлява и представлява дружеството.
48269
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. № 13168/2004 вписва промени за „Бъг“ – ЕООД:
вп исва п рех върл я не на 25 д ру жес т вен и д я ла
от Йордан Петров Петракиев на Тодор Петров
Петракиев; вписва като съдружник Тодор Петров
Петракиев; дружеството продължава дейността си
като „Бъг“ – ООД; вписва като управител Тодор
Петров Петракиев; дружеството ще се управлява и
представлява от Йордан Петров Петракиев и Тодор
Петров Петракиев заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
48270
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 31.Х.2007 г. по ф.д. № 719/2005 вписва
прекратяването на „Уайт флауър – 114“ – ЕООД, и
го обявява в ликвидация с ликвидатор Десислава
Димитрова Кечашка и със срок за ликвидацията
6 месеца.
48271
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. № 2407/2005 вписва промени за „Уайт
флауър – 65“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капи
тала на дружеството, от Майкъл Ивандър Мак
Айвър на Диана Валентинова Конова; заличава
като едноличен собственик Майкъл Ивандър Мак
Айвър; вписва като едноличен собственик Диана
Валентинова Конова; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Оборище“,
ул. Стара планина 21А, ет. 1, ап. 4; заличава като
управител Майлс Годфри Самърфийлд; вписва като
управител Венета Петрова Конова.
48272
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. № 12325/2005 вписва промени за „Булбе
тон“ – ЕООД: заличава като прокурист Свилен
Георгиев Лазаров; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Цветан Чавдаров
Цветков и проку риста Катерина Красимирова
Караджова само заедно.
48273
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г. по
ф.д. № 6601/2005 вписва промени за „Булсис“ – АД:
заличава като членове на съвета на директорите
Аспару х Славчев Асенов и Даниела Станчева
Минева; вписва като членове на съвета на дирек
торите Вяра Благоева Попова и Димитър Бончев
Карастоянов; дружеството ще се представлява
от председателя на СД и изпълнителен директор
Илиян Страхилов Попов.
48274
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 12.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6601/2005 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2005 г.
на „Булсис“ – АД.
48275
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опре
деление от 12.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 6601/2005 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Булсис“ – АД.
48276
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. № 8640/2005 вписва промени за „Пиксел
фор“ – ООД: вписва прехвърляне на 2 дружест
вени дяла от Милена Савова Данчева на Гергана
Димитрова Тодорчовска и 23 дружествени дяла
от Милена Савова Данчева на Румен Димитров
Благоев; заличава като съдружник и управител
Милена Савова Данчева; заличава като управител
Румен Димитров Благоев; вписва като съдружник
и управител Гергана Димитрова Тодорчовска;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Гергана
Димитрова Тодорчовска.
48277
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г. по
ф.д. № 1046/2006 вписва промени за „Д Франчайз
Ко – България“ – АД: заличава като член на съ
вета на директорите и като изпълнителен директор
Владислава Динамирова Предова; вписва като член
на съвета на директорите и като изпълнителен
директор Димитриос Николаос Винтзилеос.
48278
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 14835/2006 вписва промени за
„Аспекти – М“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Маргарита Минкова Илиева
на Любомир Стоилов Стоилов и 10 дружествени
дяла от Койчо Тенев Коев на Любомир Стоилов
Стоилов; заличава като съдружници Маргарита
Минкова Илиева и Койчо Тенев Коев; заличава като
управител Койчо Тенев Коев; дружеството продъл
жава дейността си като „Аспекти – М“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Любомир Сто
илов Стоилов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва учредителен акт.
48279
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. № 9541/2006 вписва промени за „Бан
ско – Терме“ – ООД: вписва прехвърляне на 64
дружествени дяла от Емил Димитров Балев на
„Балмакс“ – ЕООД; заличава като съдружник Емил
Димитров Балев; вписва нов дружествен договор.
48280
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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. № 15156/2006 вписва промени за „София
ринг“ – ООД: вписва прехвърляне на 34 дружествени
дяла от Милко Стойков Стойков на Явор Генчев
Сарафов, 14 дружествени дяла от Кристиян Конов
Христов на Явор Генчев Сарафов и 13 дружествени
дяла от Пламен Младенов Марков на Явор Генчев
Сарафов; вписва промени в дружествения договор.
48281
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. № 664/2006 вписва промени за „Топаз
2006“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100 дружест
вени дяла от Нисим Самуил Азис на Лирон Ор;
заличава като едноличен собственик на капитала
и управител Нисим Самуил Азис; заличава като
управител Дейвид Ейал Мило; вписва като едно
личен собственик на капитала и управител Лирон
Ор; премества седалището и адреса на управление
в София, район „Оборище“, ул. Сердика 13; друже
ството ще се управлява и представлява от Лирон
Ор; вписва нов учредителен акт.
48282
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. № 9476/2006 вписва промени за „Принт
център“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дру
жествени дяла от Теодор Руменов Белчев на Иван
Манолов Гешев; заличава като едноличен собственик
и управител Теодор Руменов Белчев; вписва като
едноличен собственик и управител Иван Манолов
Гешев; вписва нов учредителен акт.
48283
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. № 9476/2006 вписва промени за „Принт цен
тър“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Триадица“, ж.к. Гоце
Делчев, бл. 47, вх. Е, офис 4; вписва изменение в
учредителния акт.
48284
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. № 14799/2006 вписва промени за „Ем Джи
мениджмънт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Миодраг Джурович на Неделчо
Кръстев Петров; заличава като едноличен собстве
ник на капитала и управител Миодраг Джурович;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Неделчо Кръстев Петров; премества
седалището и адреса на управление в София, район
„Изгрев“, бул. Драган Цанков 31А; дружеството ще
се управлява и представлява от Неделчо Кръстев
Петров; вписва нов учредителен акт.
48285
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 9.ХI.2007 г. по ф.д. № 1947/95 вписва промени
за „Пегас – К“ – ЕООД: деноминира капитала от
5 000 000 лв. на 5000 лв., в т.ч. и размера на дялове
те; вписва увеличение на капитала на дружеството
от 5000 лв. на 75 000 лв.
48286
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17457/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Плежърмол“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Никола
Вапцаров 36, ап. 6, с предмет на дейност: дизайн,
реклама, разработка на интернет страници и соф
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туер, както и всякакви други търговски сделки и
дейности, незабранени със закон (след получаване
на необходимите лицензи или разрешения, когато
такива се изискват от закона). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Айгюл Кезимова Джамба
зова, която го управлява и представлява.
48287
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17408/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ка
нект“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, бул. Христо Ботев 98, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, продажба на стоки от собствено производ
ство, 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 Кристина Иванова Минева,
която го управлява и представлява.
48288
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17291/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Прайм истейт кон
султ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Бай Михал 15, с пред
мет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни, импресарски и други услуги и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Диана Михайлова Михайлова и Методи Ми
хайлов Тонев, който го управлява и представлява.
48289
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16901/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Бул дрйм“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ра
йон „Лозенец“, ул. Бигла 6, ет. 3, ап. 5, 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, строи
телна 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 5000 лв., със съдружници Давид
Михайлович Коблианидзе и Нана Адамишвили и
се управлява и представлява от Ерика Николаева
Ачева-Цонева.
48290
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17297/2007 вписа в търговския регистър дру
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жество с ограничена отговорност „Вайс – ин
вестмънт“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Надежда“, ул. Илиенско
шосе 8, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба, комисионна, информационна и консултантска
дейност, дейност на търговско представителство и
посредничество, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдруж
ници Димитър Златинов Хрусафов и Хюсеин Муса
Кулов, които го управляват и представляват заедно
и поотделно.
48291
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15834/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Концепт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж.к. Дружба, бл. 251, вх. Б, ет. 3, ап. 39,
с предмет на дейност: създаване на произведения
на изкуството и търговията с тях, строителство,
внос и износ на строителни материали и техника
за строителство, интериор и екстериор на сгради
и апартаменти, преводи и легализация, туризъм
и транспорт на стоки и пътници във вътрешно и
международно съобщение, спедиторска и логис
тична дейност, таксиметрови превози, търговия
със стоки и услуги в областта на индустрията,
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Петров Слабаков и Роберт Емметт и се управлява
и представлява от Красимир Петров Слабаков.
48292
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17310/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Енд Ем Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Нишава 1, ет. 6, ателие 2, с предмет на дейност:
издателска дейност, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки във и извън страната, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, вътрешна и външна
търговия, сделки и посредничество при сделки с
недвижими имоти, внос и износ на автомобили,
хотелиерск и, т у ристическ и, рек ламни, инфор
мационни, програмни, импресарски или други
усл у ги, пок у пка, ст роеж и ли обзавеж дане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
(за дейностите, за които съществува разрешите
лен режим, ще се извършват след изваждане на
необходимите нормативно изискуеми документи
и разрешителни). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Емил Григоров Георгиев, който го
управлява и представлява.
48293
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17240/2007 вписа промяна за „Суис Крос
Инвестмънт“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от Бургас, ул. Фердинандо
ва 5, ет. 4, офис 401, в София, район „Средец“, ул.
Алабин 33, ет. 1, офис 121.
48301
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17364/2007 вписа в търговския регистър дружество
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с ограничена отговорност „Лаго хотелс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ул. 709 № 2, с предмет на дей
ност: търговия с мебели и хотелско обзавеждане,
услуги, покупко-продажба на стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, рекламна дей
ност, консултации, вътрешно- и външнотърговска
дейност, ръководство, управление, организация и
експлоатация на търговски обекти и предприятия,
внос, износ, транспорт, спедиция, хотелиерство и
ресторантьорство, представителство в страната на
чуждестранни физически и юридически лица (без
процесуално представителство), както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Валентинов Пет
ков и Стефан Владимиров Неделчев, които го
управляват и представляват заедно.
48302
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17196/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „М енд К“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 266, вх. Г, ет. 4,
ап. 85, с предмет на дейност: търговия със стоки
в страната и в чужбина, консултантска дейност,
търговско представителство, посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
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 Мартин Руменов Стефанов
и Калоян Златев Димитров, които го управляват и
представляват заедно.
48303
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16962/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Булте
кон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Гео Милев 16А, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, комисионерска дейност, консултантска и
проектантска дейност в областта на телекомуни
кациите и транспорта, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждес
транни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, маркетингова и транспортна дейност,
туристическа, строителна, производствена дейност,
както и всякаква друга търговска дейност, незаб
ранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Мая Недкова Илиева, която го управ
лява и представлява.
48304
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17383/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Жара“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Възраждане“, бул. Александър
Стамболийски, бл. 38, ет. 4, ап. 13, с предмет на
дейност: полиграфическа и издателска дейност,
търговия, проектиране, предприемачество и пред
ставителство, издателска дейност, туристическа и
рекламна дейност, търговия с недвижими имоти,
комисионни, спедиционни, консултантска и посред
ническа 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 Мартин Красимиров Карагутев, който
го управлява и представлява.
48305
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. № 5545/2007 вписва промени за „Трафел
Ком“ – ООД: вписва прехвърляне на 13 дружест
вени дяла от Николай Петров Василев на Божидар
Костадинов Ковачев, 13 дружествени дяла от Вен
цислав Бончев Бонев на Валерий Йорданов Петров,
4 дружествени дяла от „Трафел Електрик“ – АД,
на Валерий Йорданов Петров, 4 дружествени дяла
от „Трафел Електрик“ – АД, на Мария Богданова
Атанасова, 5 дружествени дяла от „Трафел Елек
трик“ – АД, на Божидар Костадинов Ковачев, 13
дружествени дяла от „Трафел“ – АД, на Мария
Богданова Атанасова; заличава като съдружници
„Трафел“ – АД, „Трафел Електрик“ – АД, Вен
цислав Бончев Бонев и Николай Петров Василев;
вписва като съдружници Валерий Йорданов Петров,
Божидар Костадинов Ковачев и Мария Богданова
Атанасова; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Красно село“, ж.к.
Славия 40, вх. В, ет. 3, ап. 55.
48306
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17154/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Лекс – Са 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Алеко Константинов 51, с предмет на
дейност: предприемачество и сделки с недвижими
имоти, пазарно проучване, оценка на недвижими
имоти, консултантски услуги при сделки с недви
жими имоти, отдаване под наем и управление на
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, 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 осъ
ществява след получаване на такава регистрация,
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги
Аврамов Димов и Тодор Петров Чивийски, които
го управляват и представляват заедно.
48307
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16535/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Г.Ч. Ком“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ул. Сава Цонев 63, ап. 16, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
на едро и дребно със стоки и услуги в страната и
в чужбина, представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица, както
и всякакви услуги и други дейности, за които няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кармело
Конделло и Алла Георгиева и се управлява и пред
ставлява от Кармело Конделло.
48308
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17317/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кеш кон
султ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Хубавка 10, партер, с
предмет на дейност: дистрибуция и поддръжка на
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електроника, търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, рес
торантьорски, туристически, рекламни, информа
ционни, 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 Георги Петров Парушев,
който го управлява и представлява.
48309
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17174/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Джи Ем Джи трейдинг
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 219В,
ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, хотелиерство, ресто
рантьорство, икономическа дейност, продажба на
стоки от внос и местно производство, финансови
консултации, организиране на екскурзии в страната
и в чужбина, транспортни, информационни, кому
нално-битови, рекламни, спортни, анимационни,
културни и други допълнителни услуги, свързани с
международния и вътрешния туризъм и търговия,
туроператорска и туристическо-агентска дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Димитров Димитров
и Кристина Христова Бойчева и се управлява и
представлява от Иван Димитров Димитров.
48310
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16933/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Асков“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление София, с. Бистрица, ул. Пчеларска 9, с
предмет на дейност: транспортни услуги, превоз на
пътници и товари, авторемонтни услуги, търговия
със стоки и услуги в страната и зад граница, рек
ламна, консултантска дейност и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Славчо Борисов Груев,
който го управлява и представлява.
48311
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17437/20 07 вп иса в т ърг овск и я рег ис
тър дружество с ограничена отговорност „Ва
сал – ауто“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление София, район „Нови Искър“, с. Чепинци,
ул. Тополите 28, с предмет на дейност: транспортна
дейност в страната и в чужбина, спедиционна
дейност, внос и продажба на нови и употребявани
автомобили, внос и търговия с авточасти, аксесоари,
гуми, масла и други консумативи за автомобили,
автосервизна и ремонтна дейност, автомонтьорски,
автотенекед ж ийски и автобояд ж ийск и услу ги,
пътна помощ и репатриране на МПС, автомивки,
автокъщи, отдаване на автомобили под наем,
гаранционно и следгаранционно обслужване на
МПС, годишни технически прегледи на МПС,
изкупуване и разкомплектуване на излезли от
употреба МПС и търговия с авточасти за тях, об
ществен превоз на пътници и товари, комисионна
и лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, вътрешно- и външнотърговска
дейност, както и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Васил Митков
Танев и Александър Найденов Стойчев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
48312
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17325/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Онар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 326, вх. Б, ет. 9, ап. 73, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба 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
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 Адел Яасер Гамил, който
го управлява и представлява.
48313
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17099/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „А – Форма“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, бул. Александър Стамболийски 186,
бл. 50, партер, с предмет на дейност: проектантска
дейност, вътрешна и външна търговска дейност с
всякакви стоки и изделия, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и лицензион
ни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен и обработен вид, превозни,
таксиметрови и транспортни услуги, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружни
ци Неда Николаева Николова, Антоанета Ангелова
Михайлова и Кръстин Стефанов Запрянов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
48314
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16367/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Зевс строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 10, вх. Д, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, строителство, вътрешно обза
веждане и интериор, стопанисване и управление на
недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, комисионна, спедиционна и пре
возна дейност, складова, посреднически сделки и
други сделки, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв., със
съдружници Здравко Петков Христов, Нели Весе
линова Ивчева и Емил Веселинов Ивчев, които го
управляват и представляват заедно.
48232
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16784/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Стилстрой – ин
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вест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Софи я, район „На деж да“, ул. К ирил Дрангов
81, с предмет на дейност: предоставяне на кон
султантски и посреднически услуги, търговско
представителство и посредничество, строителство
и строително-ремонтни дейности, продажба на
стоки в първоначален или преработен вид, сдел
ки с интелектуална собственост, информационни
или други услуги, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон и при необходимост след
получаване на лиценз. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел
Николаев Рангелов, Божидар Кирилов Алексан
дров, Васил Петров Рангелов, Стефан Веселинов
Карабаджаков и Николай Савов Деспотов и се
управлява и представлява от Васил Петров Ран
гелов и Стефан Веселинов Карабаджаков заедно
и поотделно.
48233
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16967/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Еси
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Възраждане“, ж.к. Света
Троица, бл. 106, вх. Д, ет. 5, ап. 104, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос и износ на стоки и услуги, покупко-продажба
на недвижими имоти и отдаването им под наем,
проектиране, строителство, ремонт, реконструкция
и обзавеждане на частни и обществени жилищни,
представителни и промишлени сгради и съоръжения,
транспортна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, както и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Петко Владимиров Григоров, който
го управлява и представлява.
48234
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17261/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Бол
кан Асет мениджмънт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г.
С. Раковски 152, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност:
придобиване и управление на собственост, търго
вия на стоки, консултантска дейност, извършване
на услуги с цел печалба, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Петя Трифонова Петрова,
която го управлява и представлява.
48235
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.Х.2007 г.
по ф.д. № 4871/2007 вписва промени за „Едно-две
тръгвай Турс БГ“ – ООД: заличава като управител
Емилия Кирилова Трифонова; вписва като управи
тел Мила Емилова Огнянова, която ще управлява
и представлява дружеството.
48236
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17116/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „ДМЛ – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. Гоце Делчев, бл. 27А, вх. В,
ет. 1, ап. 41, с предмет на дейност: строителство
и извършване на довършителни работи, вътреш
но- и външнотърговска дейност, производствена
дейност, търговско представителство, посредни
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чество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, транспортна и туристическа дейност,
както и всякаква друга търговска дейност, неза
бранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир
Асенов Мицев, Данчо Асенов Мицев и Милена
Иванова Мицева и се управлява и представлява
от Любомир Асенов Мицев и Данчо Асенов Мицев
заедно и поотделно.
48237
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16746/2007 вписа в търговския регис
тър акционерно дружество „Флуидекс“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, бул. Андрей Ляпчев 51, с предмет на
дейност: търговия с компоненти за хидравлични
и пневматични системи, производство и продажба
на хидравлични и индустриални маркучи, пред
ставителство, посредничество и агентство, външ
ноикономическа дейност, маркетингова дейност,
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:
Димитър Петров Илчев – председател, Калоян
Веселинов Георгиев – изпълнителен директор, и
Боряна Георгиева Радева – член, и се управлява
и представлява от председателя на СД Димитър
Петров Илчев, изпълнителния директор Калоян
Веселинов Георгиев и члена на СД Боряна Геор
гиева Радева поотделно.
48238
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. № 1389/2007 вписва промени за „Максстрой
пропърти“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Александра Димитрова Русева
на Емил Георгиев Греков; заличава като едноличен
собственик и управител Александра Димитрова
Русева; вписва като едноличен собственик и упра
вител Емил Георгиев Греков; дружеството ще се
управлява и представлява от Емил Георгиев Греков;
премества седалището и адреса на управление в
София, район „Лозенец“, ул. Орфей 5; вписва нов
учредителен акт.
48239
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17007/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Кей Джи
Ви“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 810, вх. Г,
ет. 7, ап. 90, с предмет на дейност: търговия, рек
лама, посредничество и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Константин Ганчев Велев, който го
управлява и представлява.
48240
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. № 2312/2006 вписва промени за „Сайтел
България“ – ЕООД: заличава като управител Еди
Ван де Поел; вписва като управител Роналд Алек
сандър Ланганс; дружеството ще се управлява и
представлява от управителите Греъм Роберт Холдър,
Дейл Уилям Савил и Роналд Александър Ланганс
заедно и поотделно.
48241
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 13034/2003 вписва промени
за „Агро – системс“ – ООД: заличава като съ
дружници Андреас Маркус Хонолд и Томас Ерих
Бернхард Татермуш; вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Андреас Маркус Хонолд на
Ханс-Йоахим Фолерт; вписва прехвърляне на 40 дру
жествени дяла от Томас Ерих Бернхард Татермуш
на Ханс Йоахим Фолерт; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Агро – системс“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Ханс-Йоахим
Фолерт; заличава като управител Христо Рашков
Рашков; дружеството се управлява и представлява
от Ханс-Йоахим Фолерт; вписва нов учредителен
акт на дружеството.
48356
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10555/2004 вписва промени за „Родопа
Шумен 1884“ – АД: вписва промяна в числеността
на съвета на директорите от 6 на 4 членове; зали
чава като членове на съвета на директорите Васил
Иванов Милков и Станислав Петров Георгиев;
дружеството е със съвет на директорите в състав:
Панко Михайлов Панев – главен изпълнителен
директор, Иван Николаев Симеонов – изпълни
телен директор, Антон Йорданов Митев и Галина
Радкова Златева; дружеството се управлява от
главния изпълнителен директор Панко Михайлов
Панев и изпълнителния директор Иван Николаев
Симеонов заедно и поотделно, като по отношение
сключване на договори и споразумения с материа
лен интерес и опериране с паричните наличности
от банковите сметки на дружеството със суми до
10 000 лв. всеки един от тях поотделно, а за суми
над 10 000 лв. – двамата изпълнителни директори
заедно.
48357
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. № 10555/2004 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Родопа
Шумен 1884“ – АД.
48358
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. № 10555/2004 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Родопа
Шумен 1884“ – АД.
48359
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. № 8958/2001 вписва промени за „Геофи
та – БГ“ – ООД: заличава като съдружник и уп
равител Вилхелм Цветанов Филипов; вписва като
съдружници Васил Вилхелм Филипов и Нина Васи
лева Филипова, наследници на Вилхелм Цветанов
Филипов; вписва прехвърляне на 40 дружествени
дяла от „Геофита“ – ООД, на Цветанка Иванова
Душанова; вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от „Геофита“ – ООД, на Нина Василева Фи
липова; вписва прехвърляне на 5 дружествени дяла
от „Геофита“ – ООД, на Васил Вилхелм Филипов;
заличава като съдружник „Геофита“ – ООД; впис
ва като съдружник Цветанка Иванова Душанова;
вписва като управители Нина Василева Филипова
и Цветанка Иванова Душанова; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Васил
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Вилхелм Филипов, Нина Василева Филипова и
Цветанка Иванова Душанова заедно и поотделно;
вписва нов дружествен договор.
48360
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. № 9608/2000 вписва промяна за „Медико-стома
тологичен център Медик“ – ООД: вписва промяна
на наименованието от „Медико-стоматологичен
център Медик“ на „Медицински център Медик“.
48361
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 2.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 5538/2000 на проверения и при
ет годишен финансов отчет за 2005 г. на „Атриди
груп“ – ЕООД.
48362
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 2.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 5538/2000 на проверения и при
ет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Атриди
груп“ – ЕООД.
48363
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с опреде
ление от 2.ХI.2007 г. допуска прилагането в търгов
ския регистър по ф.д. № 6309/2000 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бул
строй инженеринг“ – АД.
48364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 10616/98 вписва промени за „Балканско
застрахователно посредничество“ – АД: заличава
като член на съвета на директорите, председател
и изпълнителен директор „АКБ – актив“ – АД;
вписва като член на съвета на директорите „Импе
риъл кемикъл маркетинг“ – ЕООД, със седалище
Холандия, представлявано от Анна Димитрова
Главинова; вписва като председател на съвета на
директорите и изпълнителен директор „Империъл
кемикъл маркетинг“ – ЕООД, със седалище Холан
дия, представлявано от Анна Димитрова Главинова.
48365
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. № 7202/97 вписва промени за „Алимко
ЕООД“ – ЕООД: заличава като управител Георгиос
Николаос Виндзилеос; вписва като управител Ди
митриос Николаос Винтзилеос, който ще управлява
и представлява дружеството; вписва като прокурист
Елена Нешева Атанасова.
48366
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 4338/97 вписва промени за
„ВАИ холдинг“ – ООД: вписва прехвърляне на 280
дружествени дяла от Николай Мирчов Цветин на
Мая Делчева Илиева; заличава като съдружник
Николай Мирчов Цветин; дружеството продъл
жава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „ВАИ холдинг“ – ЕООД,
с едноличен собственик на капитала Мая Делчева
Илиева; дружеството се управлява и представлява
от Орлин Василев Маринов.
48367
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 1.VIII.2007 г.
по ф.д. № 8022/97 по партидата на „Болкан со
лар“ – АД: вписва промяна на предмета на дейност
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„изграждане и управление на енергийни обекти за
производство на електрическа енергия от възобно
вяеми енергийни източници“.
48368
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. № 2560/96 вписва промени за „Митиел“ – ООД:
вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от
Румяна Николаева Ботева на Димитър Николов
Милев; заличава като съдружник Румяна Николаева
Ботева; вписва нов дружествен договор.
48369
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. № 7287/96 вписва промени за „ЗД“ – ЕООД:
вписва преместване на седалището и адреса на уп
равление от район „Овча купел“, ж.к. Овча купел,
бл. 611, вх. А, ет. 4, ап. 11, в район „Подуяне“, ж.к.
Хаджи Димитър, бл. 107, вх. В, ап. 78; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
48370
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. № 5824/2002 вписва промени за „Таурус – Бъл
гария“ – ООД: вписва преместване на седалището
и адреса на управление от район „Връбница“, ж.к.
Връбница 1, бл. 508, вх. А, ап. 3, в район „Надежда“,
ж.к. Лев Толстой, бл. 63, вх. В, ет. 2, ап. 27; вписва
нов дружествен договор.
48386
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с оп
ределение от 1.ХI.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 26136/92 на прове
рения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Сант“ – ЕООД.
48387
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 6.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 25594/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Българска
фотография“ – АД.
48388
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 7.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 12873/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Строителна
механизация – СФ“ – АД.
48389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12873/91 вписва промени за „Строителна
механизация – СФ“ – АД: вписва решението на
общото събрание на акционерите от 6.ХI.2007 г.
за изменения и допълнения в устава.
48390
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. № 3839/2006 вписва промени за „Апте
ка“ – ЕООД: вписва промяна на седалището и
адреса на управление – София, район „Искър“,
ж.к. Дружба, ул. Хайделберг 1; вписва промяна на
предмета на дейност, както следва: търговия на
дребно с лекарствени продукти.
48391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 2358/2006 вписва промени
за „Софлифт“ – ООД: вписва прехвърляне на 17
дружествени дяла от Драгомир Цветктов Велев
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на Сергей Петков Цветков; вписва прехвърляне
на 17 дружествени дяла от Велчо Асенов Огнянов
на Диян Валентинов Дервенски; заличава като съ
дружници и управители Драгомир Цветков Велев
и Велчо Асенов Огнянов; вписва като съдружни
ци и управители Сергей Петков Цветков и Диян
Валентинов Дервенски; дружеството се управлява
и представлява от Петко Цветков Петков, Сергей
Петков Цветков и Диян Валентинов Дервенски
заедно и поотделно; вписва нов дружествен договор.
48392
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. № 2574/2006 вписва промени за „Анамар
дивелъпмънт“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Хорхе Константину Франко,
Йоанис Атанасиос Колатас и Зумбулия Анастасиос
Константину; вписва нов съвет на директорите в
състав: Румен Христов Телбизов, Георги Благоев
Костадинов и Гецко Сълов Димитров; дружеството
се управлява и представлява от изпълнителния
директор Румен Христов Телбизов.
48393
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. № 8536/2006 вписва промени за „ТБЛ“ – ЕООД:
заличава като едноличен собственик на капитала и
управител Боре Николов Тасев, като дяловете му
се поемат от наследницата Динка Петкова Тасева;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Динка Петкова Тасева; вписва промяна
в учредителния акт.
48394
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.Х.2007 г.
по ф.д. № 10311/2005 вписва промени за „Делта
Ассетс“ – ООД: вписва прехвърляне на 165 дружест
вени дяла от „Когер Киннисвара“ – ООД, на „Гилд
Арбитраж“ – АС; вписва прехвърляне на 165 дру
жествени дяла от „Алдера Инвест“ – ООД, на „Гилд
Арбитраж“ – АС; вписва прехвърляне на 5 дружест
вени дяла от „Перлабах Инвест“ – ООД, на „Гилд
Арбитраж“ – АС; заличава като съдружници „Когер
Киннисвара“ – ООД, „Алдера Инвест“ – ООД, и
„Перлабах Инвест“ – ООД; заличава като управи
тел Андрес Парлоя; вписва като съдружник „Гилд
Арбитраж“ – АС, регистрирано съгласно естонското
законодателство с рег. № 10743908 от съда в окръг
Харжу; вписва като управители Михаил Николаев
Николов и Харлес Лийв; дружеството с управлява
и представлява от управителите Михаил Николаев
Николов и Харлес Лийв заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
48395
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 7.ХI.2007 г. по ф.д. № 2003/2005 вписва
прекратяване на „Алумет“ – ООД, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Мая Николова Додова и
определя срок за ликвидацията 6 месеца.
48396
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 26.IХ.2007 г. по ф.д. № 3520/2005 вписва
прекратяване на „Уайт флауър – 86“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Десислава Ди
митрова Кечашка и срок за ликвидацията 6 месеца.
48397
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17064/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Прошутър“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, бул. Братя Бъкстон 27, вх. Б, ет. 7, ап. 18,
с предмет на дейност: внос-износ и търговия на
едро и дребно с всички видове хранителни и про
мишлени стоки с изключение на забранените със
закон, комисионна и оказионна търговия, външнои вътрешнотърговска дейност (импорт, експорт и
реекспорт), представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, транспортна дейност, вътрешен и
международен туризъм, спедиторска дейност, ресто
рантьорство, производство, преработка и търговия
с промишлени стоки, стоки за бита, производство
и търговия с хранителни и селскостопански стоки,
проектиране и строителство, маркетингова и ин
женерингова дейност, търговско представителство
(без процесуално), транзитни сделки, специфични
външно- и вътрешнотърговски операции, посредни
чество при покупко-продажба на недвижими имоти,
вещни права, предмети на изкуството (след лиценз),
художествените и народните занаяти, организиране
и провеждане на изложби, както и извършване на
всички останали видове услуги и дейности, незабра
нени със закон или друг нормативен акт; дейности
те, за които е необходимо предварително издаване
на разрешение (лиценз) от съответните държавни
или общински органи, ще бъдат извършвани след
набавянето на необходимите документи. Дружество
то е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Андрей Георгиев Николов и Живко
Петров Антонов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
48398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17201/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Нефт
ойл България“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 302, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
търговия с петролни продукти и горива, транспортна
и спедиторска дейност, складова дейност, превози
и спедиция, всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Николай Кирилов Николов, който го
управлява и представлява.
48399
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 15901/2007 за регистрация
на дру жество с ограничена отговорност „Мо
бистрой“ – ООД, относно грешка в изписване адреса
на дружеството, който да се чете „ж.к. Дружба 2,
бл. 255, вх. А, ет. 8, ап. 23“.
48138
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17258/2007 вписа в търговския регистър ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Ефтимиу Георгиос“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“, бул.
Илиянци 12, с предмет на дейност: придобиване,
управление, стопанисване и разпореждане с не
движими имоти, строителство, ремонт, обзавеж
дане и експлоатация на недвижима собственост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически или юридически
лица, както и всякаква друга дейност, за която
няма законова забрана съгласно законите на Ре
публика България. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георгиос Ефтимиу, който го управлява
и представлява.
48143
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17059/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ог раничена отговорност „Оу върсийз
дивелъпмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучер 83 – 85, ет. 3, офис 11, с предмет на дейност:
промишлено и жилищно строителство, ремонтни
и възстановителни работи, сделки с недвижими
имоти, управление на активи, хотелиерство и рес
торантьорство, туристически услуги, транспортна
дейност и всякаква друга незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Христо Ботев
Томов и Евгения Крумова Томова и се управлява
и представлява от Христо Ботев Томов.
48144
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16781/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Прайс консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Христо Ботев 102, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: строително-консултантски ус
луги, изготвяне на експертни оценки на недвижими
имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и
цели предприятия, консултации и посредничество
при покупко-продажба на недвижимо и движимо
имущество, геодезически измервания, кадастър,
трасировки, създаване и поддържане на цифрови
модели, географски информационни системи (ГИС),
устройство на териториите, регулация и вертикално
планиране, изследвания на деформации, създаване
на геодезически мрежи, инженерна и приложна гео
дезия, фотограметрия и картография, земеразделяне
и комасация, технически и строителен контрол,
строителен надзор, производство, изкупуване, пре
работка, съхранение и продажба на селскостопанска
продукция, транспортни услуги с автомобил, камион,
автобус и кари, търговия с всякакви стоки, за които
няма изрична забрана от закон, външноикономи
ческа дейност, представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни фирми и
физически лица, хотелиерство, ресторантьорство,
маркетинг, реклама, консултантска дейност и вся
какви други дейности, описани в ТЗ. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Петър Митов Каменов и Мито Каменов Митов и се
управлява и представлява от Петър Митов Каменов.
48145
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17583/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Сапфи
ра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Проф. Асен Златаров
17, ет. 2, с предмет на дейност: управление и ре
монт на жилищни и нежилищни имоти и сгради,
вътрешно- и външнотърговска дейност, транспортна
дейност, хотелиерство, представителство, посред
ничество, агентство и консултации в полза на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, търговия с недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ленчо Йотов Витков, който
го управлява и представлява.
48400
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17665/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Пикос
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ж.к. Зона Б-18, бл. 7,
ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първона
чален, 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, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, сделки с недвижи
ми имоти, както и извършването на всички други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноли
чен собственик на капитала и управител Бикакис
Димитриос, който го управлява и представлява.
48401
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17101/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Сириус
Б“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул.
Орехова гора 19, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, търговия на едро
и дребно, внос, износ на стоки, производство на
промишлени изделия, строителство, туризъм, хо
телиерство, ресторантьорство, издателска, транс
портна и превозваческа дейност, всякаква дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Емил Николаев Босев,
който го управлява и представлява.
48402
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17651/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Бояна
резидънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление София, район „Триадица“, ул. Хан Аспарух
8, с предмет на дейност: покупка, строителство,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти,
вътрешна и външна търговия с всички стоки, за
които няма изрична забрана със закон, бартерни
сделки, внос-износ, реекспорт, туристическа и
туроператорска дейност, представителство, агент
ство и посредничество в страната и в чужбина,
транспортни и спедиторски услуги в страната
и в чужбина, рекламни и маркетингови услуги,
консултантска дейност, както и всички останали
дейности, незабранени със закон – по смисъла
на чл. 1, ал. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 6 516 000 лв., капиталът е внесен
с непарична вноска – недвижими имоти, съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение от 30.Х.2007 г. на Софийския град
ски съд, фирмено отделение – 7 състав, по дело
№ 538/2007. Едноличен собственик на капитала е
„Иммофинанс“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 10794/2004), и
се управлява и представлява от Иван Янчов Таков.
48403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17483/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Актив
инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис
I № 44, партер, с предмет на дейност: покупко-про
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дажба на недвижими имоти, отдаване под наем и
управление на недвижими имоти, консултантски
услуги, с интелектуална собственост, управление на
проекти, услуги по подбор на персонал, организира
не на мероприятия, издателска дейност, рекламна
дейност, финансови услуги и консултации, търговско
посредничество, вътрешно- и външнотърговска дей
ност, инвестиционна дейност, маркетингови услуги
и рекламна дейност и всичко, което е позволено
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на ка
питала Артур Саркис Асланян, който го управлява
и представлява.
48404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16954/2007 вписа в търговския регистър еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Дизайн
студио Дани 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изгрев,
ул. Елемаг 26, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на
дейност: вътрешен дизайн, интериорни решения,
строителни и строително-ремонтни дейности, тър
говия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни 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 ка
питала и управител Цветана Георгиева Захариева,
която го управлява и представлява.
48405

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на фондация „До
верие и закрила“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на фондацията на
17.ХІІ.2009 г. в 10 ч. на адреса на фондацията в
София, пл. България 1 – Централна сграда на НДК,
зала № 6, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на УС на фондацията; 2. промени
в състава на УС; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 11 ч. същия ден и при същия дневен ред.
12484
1. – Управителният съвет на фондация „Ев
ропейска София“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква годишно общо събрание на сдружението
на 17.XII.2009 г. в 16 ч. в сградата на Научнотехническите съюзи, ул. Раковски 108, централ
на заседателна зала, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета на дейността на фондацията
за 2009 г.; 2. приемане на отчета на контролната
комисия за 2009 г.; 3. приемане на бюджет и план
за дейността на фондацията през 2010 г.; 4. избор
на нов управителен съвет и председател; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание се разпуска и се свиква повторно
в 17 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12452
30. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Национална асоциация за детски и
младежки туризъм“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 24 – 26 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на 28.ХІІ.2009 г. в
15 ч. в заседателна зала на ул. Парчевич 7, София,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на НАДМТ през 2008 г.; 2.
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отчет за дейността на контролния съвет на НАДМТ
през 2008 г.; 3. освобождаване от отговорност на
членовете на управителния съвет и на контролния
съвет за дейността им през 2008 г.; 4. промяна в
устава на НАДМТ; 5. избор на нов управителен
съвет на НАДМТ; 6. избор на нов контролен съвет
на НАДМТ; 7. други. Съгласно чл. 27 от устава на
сдружението общото събрание е законно и може
да взима валидни решения, ако присъстват повече
от половината от всички членове на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред и ще се
счита за законно колкото и членове да се явят.
12485
32. – Съветът на директорите на „Марс раз
плащателни системи“ – АД, София, на основание
чл. 223 ТЗ свиква редовно събрание на акционерите
на 31.ХІІ.2009 г. в 10,30 ч. в офиса на дружеството
в София, бул. Н. Вапцаров 23, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на дружеството, при
емане баланса и годишния счетоводен отчет за
2008 г.; проект за решение – ОС приема баланса и
годишния счетоводен отчет за 2008 г.; 2. доклад на
дипломирания експерт-счетоводител по годишния
счетоводен отчет за 2008 г.; проект за решение – ОС
приема и одобрява доклада на експерт-счетоводи
теля за 2008 г.; 3. приемане разпределението на
печалбата по годишния отчет за 2008 г.; проект за
решение – ОС приема предложеното от съвета на
директорите разпределение на печалбата; 4. избор
на регистриран одитор за проверка и заверка на
финансовия отчет за 2009 г.; проект за решение –
ОС одобрява предложения одитор за проверка и
заверка на финансовия отчет за 2009 г.; 5. разни. За
участие в общото събрание акционерите трябва се
легитимират с акции на приносител. Поканват се
акционерите да вземат участие в събранието. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото
събрание ще се проведе на 14.І.2010 г. в 10,30 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
12483
38. – Управителният съвет на спортен клуб
по борба „Дан Колов“, гр. Велики Преслав, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно
събрание на 27.ХІІ.2009 г. в 10 ч. в спортна зала
на пл. Александър Стамболийски 1, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за пе
риода 2006/2009 г.; 2. приемане на нови членове; 3.
избор на ново ръководство. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отла
га с един час, след което се провежда на същото
място, при същия дневен ред и се счита за законно
колкото и членове да се явят.
12559
94. – Адвокатският съвет на Адвокатска ко
легия – Враца, на основание чл. 81 ЗА свиква на
30.I.2010 г. в 8 ч. в салона на малката сграда на
Областна администрация – Враца, ул. Софроний
6 (бившата сграда на БЗНС), редовно общо го
дишно отчетно-изборно събрание на колегията,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
адвокатския съвет през отчетната 2009 г.; 2. отчет
за финансовата дейност на адвокатския съвет за
2009 г.; 3. доклад на контролния съвет; 4. отчет
на дисциплинарния съд; 5. приемане на бюджета
на съвета на колегията за финансовата 2010 г.; 6.
избор на делегати за общото събрание на адвока
тите в страната; 7. разни; 8. избор на председател
на САК, избор на председател на дисциплинарния
съд, избор на членове на САК, избор на членове
на дисциплинарния съд, избор на членове на кон
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тролния съвет. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 ЗА общото събрание ще се проведе
същия ден в 9 ч., на същото място и при същия
дневен ред.
12555
20. – „БГ Агро“ – АД, Варна („дружеството“),
на основание чл. 92а ЗППЦК уведомява инвес
титорите относно началото на първоначално пуб
лично предлагане („предлагането“) на до 8 071 488
обикновени безналични акции с право на глас и с
номинална стойност от 1 лв., осъществявано при
условията и по реда, съдържащи се в проспект
за публично предлагане и допускане за борсова
търговия на акциите на дружеството, потвърден от
Комисията за финансов надзор с решение № 919ПД от 9.ХІ.2009 г. („проспекта“). Предлагат се за
продажба съществуващи акции от капитала на
дружеството, като продажната им цена („цената
на предлагане“) ще бъде определена по метода
„бук-билдинг“ (book-building) от водещия мени
джър на предлагането „УниКредит Булбанк“ – АД
(„УниКредит Булбанк“ или „водещият мениджър“),
съвместно с продаващите акционери и дружеството
на основата на заявените количества и цени за
предлаганите акции в подадените от инвеститори
те поръчки. Предлагането обхваща 6 053 616 броя
акции, като продаващите акционери съгласувано
с водещия мениджър имат правото да разпреде
лят допълнително още до 2 017 872 броя акции.
Предлагането ще се счита за успешно, ако бъдат
продадени най-малко 4 035 744 броя акции. Пред
лагането се извършва в Република България и е
адресирано до всички местни лица. Поръчки за
покупка на предлагани акции („поръчки“) могат да
подават и чуждестранни лица, доколкото това не
представлява нарушение на приложимите закони.
Лицата, които желаят да придобият предлагани
акции, следва да подадат (лично или чрез пълно
мощник) поръчки до „УниКредит Булбанк“ – АД,
директно в нейните филиали (списък на филиалите
е наличен на адрес www.unicreditbulbank.bg) или
чрез друг инвестиционен посредник, включително
банка („инвестиционен посредник“). Поръчки ще
бъдат приемани в период от четири последователни
работни дни. Периодът за приемане на поръчки
започва на първия работен ден, следващ изтичането
на 7 дни от датата на обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ и в-к „Пари“, която дата е
по-късна, и изтича в 17,30 ч. на последния работен
ден от периода (освен ако предлагането не бъде
отложено или срокът на букбилдинга удължен
съгласно предвиденото в проспекта). Поръчките
следва да съдържат: (а) трите имена, ЕГН, постоянен
адрес, съответно фирма/наименование, идентифи
кационен код ЕИК (БУЛСТАТ), седалище и адрес
на инвеститора и на неговия представител, а ако
инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични
идентификационни данни, включително личен/
осигурителен номер за физическо лице, и номер на
вписване или друг аналогичен номер на юридическо
лице; (б) дружеството („БГ Агро“ – АД) и ISIN код
на акциите; (в) при лимитирана поръчка: цена на
акция, брой акции и обща стойност на поръчката;
при пазарна поръчка за стойност: общата стойност
на поръчката; при пазарна поръчка за брой акции:
общия брой акции, които инвеститорът желае да
придобие по цената на предлагането; (г) посочване
на инвестиционен посредник или попечител, чрез
който ще бъдат заплатени и получени разпреде
лените акции; (д) дата, час и място на подаване
на поръчката; (е) подпис на лицето, което подава
поръчката, или на неговия законов представител
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или пълномощник. Към поръчката се прилагат
документите, посочени в проспекта. Ако поръч
ката се подава чрез пълномощник, последният
се легитимира с документ за самоличност, ако е
физическо лице, или с удостоверение за актуално
състояние, регистрационен акт или други аналогич
ни документи (в зависимост от това, дали е местно
или чуждестранно юридическо лице) и представя
изрично пълномощно. Когато поръчката се подава
до водещия мениджър посредством инвестиционен
посредник, чийто клиент е инвеститорът, желаещ
да придобие предлагани акции, инвестиционният
посредник предава на водещия мениджър подписана
от клиента, съответно от неговия пълномощник
поръчка, заедно с посочените по-горе приложения
към нея и/или надлежно заверена обобщена по
ръчка по предварително определена от водещия
мениджър форма съгласно инструкциите на водещия
мениджър. В тези случаи не е необходимо предста
вянето пред водещия мениджър на пълномощно
относно овластяване на инвестиционния посредник
от неговия клиент. Инвестиционните посредници,
приемащи поръчките, имат право да изготвят и
изискват попълването на определени от тях форми
на поръчки, включващи и допълнителни данни,
както и представянето на допълнителни документи
съгласно закона и техните вътрешни правила. На
първия работен ден след деня, в който изтича пе
риодът за подаване на поръчки, ще бъдат публично
оповестени определената цена на предлагане и
общият брой предлагани акции. Инвеститорите с
класирани поръчки ще бъдат своевременно уведо
мени относно разпределените им акции и опреде
лената цена на предлагане. Плащането на акциите
ще се извърши чрез „УниКредит Булбанк“ – АД,
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съответно чрез другите инвестиционни посредни
ци, посредством които инвеститорите са подали
поръчки, съобразно инструкциите на инвестици
онните посредници. Прехвърлителните сделки на
разпределените в предлагането акции се очаква
да бъдат извършени на извънрегулиран пазар не
посредствено след разпределението на акциите и
допускането им до търговия на „Българска фондова
борса – София“ – АД (заявление за допускане на
акциите до борсова търговия ще бъде подадено в
най-кратък срок след потвърждаване на проспе
кта). Сетълментът на прехвърлителните сделки
ще се извърши при условията на доставка срещу
заплащане на ден Т+2, като точните им дати ще
бъдат публично оповестени, включително чрез ин
тернет страницата на „УниКредит Булбанк“ – АД,
www.unicreditbulbank.bg, и интернет страницата
на дружеството www.bgagro.bg. Публикуването на
проспекта се извършва чрез интернет страниците
на дружеството и „УниКредит Булбанк“ – А Д.
Инвеститорите могат да се запознаят с проспекта
и да получат безплатно копие от него и от „Уни
Кредит Булбанк“ – АД, София, бул. Витоша 6,
ет. 2, всеки работен ден от 9 до 17,30 ч., тел. +359
(02) 932 0150 и +359 (02) 932 0152, лица за контак
ти: Йоланда Христова и Георги Чанев, както и в
офиса на дружеството, Варна, ул. Ген. Колев 12;
тел: +359 52 601 656, лице за контакти: Златина
Чотукова, от 9,30 до 17,30 ч. всеки работен ден.
Ако предлагането бъде отложено или прекратено
или срокът на букбилдинга удължен съгласно
предвиденото в проспекта, съответно съобщение
ще бъде публично оповестено, включително чрез
интернет страниците на дружеството и „УниКредит
Булбанк“ – АД.
12377

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.
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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
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