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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
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от 2002 г., бр. 88 от 2005 г., бр. 82 и 108
2006 г., бр. 64 от 2007 г., бр. 43, 67, 69 и
от 2008 г., бр. 6 и 80 от 2009 г.)
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§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) При осъществяване на държавната политика в ловното стопанство Изпълнителната
агенция по горите се подпомага от ловните
сдружения по чл. 30, ал. 1.“
§ 2. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 5, т. 1 думите „сдружения по чл. 30“
са заменят с „дружини по чл. 29“.
2. В ал. 6 изречение второ се заличава.
3. В ал. 7 думите „и управителния съвет на
Националното ловно сдружение“ се заличават.
§ 3. В чл. 22, ал. 2 изречение първо се
изменя така: „Изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по горите, въз основа на изискуема норма за ловна площ от
70 хектара за един ловец, ежегодно определя
максималния брой на ловците в ловните сдружения по чл. 30, както и сдруженията, които
могат да организират курсове за подготовка
на кандидати за придобиване право на лов, и
броя на свободните места в тях.“

§ 4. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Билетът за лов и разрешителното за лов
се издават по образци, утвърдени от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по горите.“
§ 5. В чл. 23а, ал. 2 думите „председателя на
Националното ловно сдружение“ се заличават.
§ 6. Създава се нов чл. 29:
„Чл. 29. (1) Български граждани, придобили
право на лов, се обединяват в ловна дружина
с оглед на общността на техните интереси за
стопанисване и опазване на дивеча в един
ловностопански район.
(2) За сформирането на ловна дружина
са необходими най-малко 20 ловци. В един
ловностопански район по чл. 7, ал. 5, т. 1 се
сформира само една ловна дружина.
(3) Един ловец може да членува само в една
ловна дружина.“
§ 7. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Лицата по чл. 29, обединени
в ловни дружини, учредяват ловно сдружение
на територията на едно или повече от едно
съседно държавно горско стопанство и/или
държавно ловно стопанство с цел осъществяване на дейности, свързани с възпроизводство,
стопанисване, опазване и ползване на дивеча.
(2) Ловното сдружение ръководи и организира дейността на дружините по възпроизводството, стопанисването, опазването и
ползването на дивеча върху предоставените им
ловностопански райони. Сдружението защитава
интересите на ловците, сдружени при условията
и по реда на чл. 29, пред съответните държавни
и общински органи.
(3) Ловните сдружения регистрират ловните
дружини в държавните горски стопанства, съответно държавните ловни стопанства.
(4) За извършване на регистрацията по ал. 3
ловното сдружение представя:
1. списъци на ловните дружини, съдържащи
наименование на дружината, площ на ловностопанския район, имената и единния граждански
номер на ловците, членуващи в тях;
2. протоколи от общите събрания на дружините, съдържащи решение за избор на председател и ръководство на дружината.
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(5) Ловните сдружения по ал. 1 са юридически лица, регистрирани при условията и
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел.
(6) Една ловна дружина може да учредява,
съответно членува, само в едно ловно сдружение.
(7) Председателят на ловното сдружение
сключва трудов договор със специалист по
ловно стопанство. Специалистът по ловно стопанство организира ловностопанската дейност
на сдружението.“
§ 8. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Ловните сдружения по чл. 30
могат да се обединяват на доброволен принцип.
(2) Национално ловно сдружение е това
сдружение, което обединява ловни сдружения,
в които броят на членуващите ловци е повече
от половината от общия брой на регистрираните в страната лица, придобили право
на лов. Ако не е изпълнено това условие за
нито едно от лицата по ал. 1, за Национално
ловно сдружение се определя това сдружение,
в което членуват най-голям брой ловци, но
не по-малко от една трета от общия брой на
регистрираните в страната лица, придобили
право на лов.
(3) Обединенията на ловните сдружения
по ал. 1 са ловни сдружения – юридически
лица, регистрирани при условията и по реда
на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(4) Националното ловно сдружение ръководи,
координира и контролира дейността на своите
членове по стопанисването и опазването на
дивеча в предоставените им ловностопански
райони.
(5) Едно ловно сдружение може да участва
само в едно обединение по реда на ал. 1.“
§ 9. В чл. 37а, ал. 2 думите „и председателя
на Националното ловно сдружение“ се заличават.
§ 10. В чл. 44, ал. 5 думите „по предложение
на управителния съвет на Националното ловно
сдружение“ се заличават.
§ 11. Член 58 се изменя така:
„Чл. 58. (1) В разрешителното за лов се
вписват имената на ловците, номерата на
ловните билети, начинът, датата и мястото на
ловуване, видът и броят на разрешения за лов
дивеч и името на ръководителя на лова при
групов лов.
(2) Когато се извършва лов в ловностопански райони, които са предоставени на лицата
по чл. 30, ал. 1, в разрешителното за лов се
вписва и номерът на членските карти.“
§ 12. В чл. 65а, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 13. Създава се чл. 69а:
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„Чл. 69а. (1) Условията и редът за достъп,
преминаване и престой на лица в района, в
който са разположени биотехнически съоръжения в държавните ловни стопанства и в
дивечовъдните участъци в държавните горски
стопанства, се определят със заповед на директора на съответното държавно ловно стопанство
или държавно горско стопанство.
(2) Заповедите по ал. 1 се публикуват в официалната интернет страница на Изпълнителната
агенция по горите, поставят се на видно място
в сградата на съответното държавно ловно
стопанство или държавно горско стопанство
и се съобщават на лицето, на което е предоставено стопанисването на дивеча, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Лицето, което стопанисва дивеча, поставя
в района, в който е разположено биотехническото съоръжение, обозначителни табели, които
съдържат информация, определена с правилника
за прилагане на закона.“
§ 14. В чл. 83г, ал. 2 думите „чл. 30, ал. 3“
се заменят с „чл. 22, ал. 2“.
§ 15. Създава се чл. 83л:
„Чл. 83л. (1) Който наруши реда за достъп,
преминаване и престой в район, където са
разположени биотехнически съоръжения по
чл. 69а, му се налага глоба от 200 до 500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
повторно в двегодишен срок от влизането в
сила на наказателното постановление, глобата
е в троен размер.“
§ 16. В преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ,
бр. 91 от 2008 г.) в § 64 ал. 2 се отменя.
§ 17. В приложение № 4 към чл. 54, ал. 1
т. 3.2 се изменя така:
„
3.2. Групов лов на дива
свиня

от 1 октомври до втората неделя на месец
януари
“

Заключителна разпоредба
§ 18. Лицата по § 64, ал. 1, изречение първо
от Закона за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 91
от 2008 г.), които до влизането в сила на този
закон са извършили действия по стопанисването
на дивеча в съществуващите ловностопански
райони на ловните сдружения, запазват правото
си за ползване на дивеча за ловен сезон 2009 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 5 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
културното наследство (обн., ДВ, бр. 19 от
2009 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2009 г. – бр. 80 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В т. 11 думите „Регламент (ЕИО)
№ 3911/1992 на Съвета от 9 декември 1992 г.
относно износа на паметници на културата“ и
„Регламент 3911/1992“ се заменят съответно
с „Регламент (ЕО) № 116/2009 на Съвета от
18 декември 2008 г. относно износа на паметници на културата (ОВ, L 39/1 от 10 февруари
2009 г.)“ и „Регламент 116/2009“.
2. Точка 12 се изменя така:
„12. координира, организира и контролира
дейността по:
а) връщането на незаконно изнесените
движими културни ценности – национално
богатство;
б) опазване на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън
територията на Република България;
в) мониторинг на недвижими културни
ценности;
г) методология и определяне на режими за
опазване на недвижимите културни ценности
и тяхната среда;“.
3. Точка 13 се изменя така:
„13. съгласува устройствени схеми и планове,
планове за опазване и управление и проектна
документация за недвижими културни ценности, както и за строежи в техните граници и
охранителните им зони, в съответствие с разпоредбите на този закон и Закона за устройство
на територията;“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите „който е на пряко подчинение на министъра на културата“ се
заличават.
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 4 се отменя.
2. В ал. 6 след думите „на Министерството
на културата“ се добавя „а минималните изис-
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квания за заемането на длъжностите „инспектор“ – с Единния класификатор на длъжностите
в администрацията“.
§ 4. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) Националният институт за
недвижимо културно наследство (НИНКН)
е държавен културен институт с национално
значение с научноизследователски и експертни
функции в областта на недвижимото културно
наследство. Националният институт за недвижимо културно наследство може да създава
филиали на териториален принцип.
(2) Националният институт за недвижимо
културно наследство е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра
на културата.“
§ 5. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Националният институт за недвижимо културно наследство:
1. подпомага министъра на културата при
упражняване на неговите правомощия по
провеждане на държавната политика в област
та на опазването на недвижимото културно
наследство;
2. взаимодейства с културни институти, с
научни и други организации в страната и в
чужбина в областта на недвижимото културно
наследство;
3. провежда научноизследователска дейност
по издирване и проучване на недвижимото културно наследство и методология в тази област;
4. изготвя комплексни оценки и научно
мотивирани предложения за регистрация на
недвижими културни ценности;
5. предлага на министъра на културата да
определи режимите за опазване на недвижимите културни ценности, изготвя проекти на
планове за опазване и управление, становища
за съгласувателна дейност, експертизи, планови
задания, пилотни проекти и други по недвижимото културно наследство;
6. извършва специализирано документиране
на недвижими културни ценности и дигитализиране на наличната информация за тях;
7. поддържа Националния регистър на недвижимите културни ценности с национален
архивен фонд и информационен център;
8. създава, поддържа и развива автоматизирана информационна система за недвижимото
културно наследство;
9. осъществява и други правомощия, определени в закон.“
§ 6. В чл. 20 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „НИНКН“.
§ 7. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „от
НИОНКЦ, Центъра за подводна археология“
се заменят с „от НИНКН“.
2. В ал. 2 думите „от НИОНКЦ“ се заменят
с „от НИНКН“.
§ 8. В чл. 58 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „Министерството на културата“.
2. В ал. 2 думите „директора на НИОНКЦ“
се заменят с „министъра на културата“.
3. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „Министерството на културата“.
§ 9. В чл. 59 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в НИОНКЦ“ се заменят
с „в НИНКН“.
2. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „НИНКН“.
§ 10. В чл. 60 думите „Националният институт за опазване на недвижимите културни
ценности“ се заменят с „Националният институт
за недвижимо културно наследство“.
§ 11. В чл. 61 абревиатурата „НИОНКЦ“
се заменя с „НИНКН“.
§ 12. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „директорът на НИОНКЦ“
се заменят с „министърът на културата“.
2. В ал. 2 думите „Националният институт за
опазване на недвижимите културни ценности“
се заменят с „Министерството на културата“.
§ 13. В чл. 63 думите „директора на НИОНКЦ“
се заменят с „министъра на културата“.
§ 14. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на НИОНКЦ“ се заменят
с „на НИНКН“.
2. В ал. 2 думите „на НИОНКЦ“ се заменят
с „на НИНКН“.
§ 15. В чл. 66, ал. 1 думите „Директорът на
НИОНКЦ уведомява общинските администрации и съответния регионален инспекторат по
опазване на културното наследство“ се заменят
с „Министърът на културата чрез съответния
регионален инспекторат по опазване на културното наследство уведомява общинските
администрации“.
§ 16. В чл. 67, ал. 2 думите „директора
на НИОНКЦ“ се заменят с „министъра на
културата“.
§ 17. В чл. 68 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Националният институт
за опазване на недвижимите културни ценности“ се заменят с „Националният институт за
недвижимото културно наследство“.
2. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „НИНКН“.
3. В ал. 4 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „НИНКН“.
§ 18. В чл. 71, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 абревиатурата „НИОНКЦ“ се заменя с „НИНКН“.
2. В т. 3 думите „с НИОНКЦ“ се заменят
с „по реда на чл. 84, ал. 1“.
§ 19. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „директора на НИОНКЦ“
се заменят с „министъра на културата“.
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2. В ал. 4 думите „Директорът на НИОНКЦ“
се заменят с „Министърът на културата“.
3. В ал. 5 думите „директорът на НИОНКЦ“
се заменят с „министърът на културата“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Министърът на културата чрез съответния регионален инспекторат уведомява
незабавно кмета на съответната община за
дадените предписания.“
§ 20. В чл. 73, ал. 1 думите „двама представители на НИОНКЦ“ се заменят с „двама
представители на Министерството на културата
и един представител на НИНКН“, а думите
„трима представители на общината“ се заменят
с „двама представители на общината“.
§ 21. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „а в случаите по чл. 59,
ал. 4 – на директора на НИОНКЦ“ се заличават и се създава изречение второ: „Изречение
първо се прилага и в случаите по чл. 59, ал. 4.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думата „органите“ се
заменя с „органа“ и абревиатурата „НИОНКЦ“
се заменя с „Министерството на културата“;
б) в изречение второ думите „с НИОНКЦ“
се заменят с „по реда на чл. 84, ал. 1“.
3. В ал. 3 думите „или директорът на
НИОНКЦ“ се заличават.
§ 22. В чл. 79 ал. 9 се отменя.
§ 23. В чл. 80 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „с НИОНКЦ преди тяхното
одобряване по реда на чл. 84“ се заменят с
„по реда на чл. 84 преди тяхното одобряване“.
2. В ал. 4 думите „Националният институт
за опазване на недвижимите културни ценности отказва да съгласува“ се заменят с „Не се
съгласуват“.
§ 24. В чл. 82 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато плановете за опазване и управление се възлагат и финансират от лицата
по чл. 67, ал. 2 и от общините, заданията за
изготвянето им и изготвените планове преди
тяхното приемане по реда на ал. 3 се съгласуват
с министъра на културата по реда на чл. 64.“
§ 25. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „с
НИОНКЦ“ се заменят с „по реда на чл. 84,
ал. 1“.
2. В ал. 2 думите „с НИОНКЦ“ се заличават.
3. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „министъра на културата или оправомощени от него длъжностни лица“, а
думите „с НИОНКЦ“ се заменят с „по реда
на чл. 84, ал. 1“.
4. В ал. 4 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „органът по ал. 3“.
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5. В ал. 5 думите „министъра на културата“
се заменят с „органа по ал. 3“, думите „а в
случаите по чл. 59, ал. 4 – от директора на
НИОНКЦ“ се заличават и се създава изречение второ: „Изречение първо се прилага и в
случаите по чл. 59, ал. 4.“
6. В ал. 6 думите „с НИОНКЦ“ се заменят
с „по реда на чл. 84, ал. 1“.
§ 26. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Съгласуването се извършва от министъра на културата
или от оправомощени от него длъжностни лица
след писмено становище на НИНКН.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отказът за съгласуване се мотивира
писмено.“
3. Алинея 4 се отменя.
§ 27. В чл. 89 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „Министерството на културата, на
НИНКН“.
2. В ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „НИНКН“.
§ 28. В чл. 149, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. трима представители на Министерството
на културата, един от които е представител на
инспектората по чл. 15;“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. един представител на НИНКН;“.
§ 29. В чл. 152 ал. 2 се изменя така:
„(2) Собствениците на средствата по ал. 1,
т. 6 са длъжни да ги регистрират в Министерството на културата в 14-дневен срок от
придобиването им. Редът за регистриране на
специалните технически средства се определя
с наредбата по чл. 147, ал. 6.“
§ 30. В чл. 153, ал. 2 абревиатурата
„НИОНКЦ“ се заменя с „НИНКН“.
§ 31. В чл. 155, ал. 1 абревиатурата
„НИОНКЦ“ се заменя с „НИНКН“.
§ 32. В чл. 170 думите „с НИОНКЦ“ се
заличават.
§ 33. В чл. 188, ал. 2 абревиатурата
„НИОНКЦ“ се заменя с „НИНКН“.
§ 3 4 . В ч л . 1 8 9 , т. 1 а б р е в и а т у р а т а
„НИОНКЦ“ се заменя с „НИНКН“.
§ 35. В чл. 195, ал. 1 абревиатурата
„НИОНКЦ“ се заменя с „НИНКН“.
§ 36. В чл. 200, ал. 1 думите „с НИОНКЦ“
се заличават.
§ 37. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 5:
а) в ал. 1:
аа) изречение първо се изменя така:
„В едногодишен срок от влизането в сила на
закона лицата, които са установили фактическа
власт върху движими археологически обекти
или движими археологически паметници на
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културата до влизането в сила на този закон,
са длъжни да поискат тяхната идентификация
и регистрация като движими културни ценности от Националния исторически музей или
от съответния регионален музей по реда на
чл. 97, ал. 5.“;
бб) създава се изречение пето: „В тези случаи
се прилага чл. 101.“;
б) алинея 4 се отменя;
в) в ал. 5 думите „ал. 1 – 4“ се заменят с
„ал. 1“.
2. В § 6, ал. 1 думите „6-месечен срок“ се
заменят с „едногодишен срок“.
3. В § 7, ал. 4 думите „ал. 2 – 6“ се заменят
с „ал. 5 и 6“.
4. Създава се § 8а:
„§ 8а. (1) Движимите археологически обекти, движимите археологически паметници на
културата и движимите археологически обекти – монети и монетовидни предмети, могат
да се изнасят с разрешение на министъра на
културата след идентифициране и регистриране
по реда на § 5, съответно § 6 и 7.
(2) Не се допуска износ от митническата
територия на Общността и изнасяне от територията на Република България към други
държави – членки на Европейския съюз, на
вещите по ал. 1, които представляват национално богатство, с изключение на случаите и
по реда на чл. 129, ал. 2, 3 и 4 .“
5. В § 12:
а) в ал. 2 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „НИНКН“;
б) в ал. 3 абревиатурата „НИОНКЦ“ се
заменя с „НИНКН“.
6. В § 14 думата „едногодишен“ се заменя
с „двугодишен“.
7. В § 21 думите „Националният институт за
опазване на недвижимите културни ценности“
се заменят с „Министърът на културата“.
§ 38. В останалите текстове на закона думите
„Регламент 3911/1992“ се заменят с „Регламент
116/2009“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 39. Министерството на културата и
НИНКН са правоприемници на активите и
пасивите на Националния институт за опазване
на недвижимите културни ценности.
§ 40. (1) От деня на влизането в сила на този
закон правомощията на директора на Националния институт за опазване на недвижимите
културни ценности се прекратяват.
(2) Правоотношенията на лицата от Националния институт за опазване на недвижимите
културни ценности се уреждат съгласно чл. 123
от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за
държавния служител в съответствие с определените с устройствения правилник на Министерството на културата и на НИНКН структура
и числен състав.

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

§ 41. (1) В едногодишен срок от влизането
в сила на този закон НИНКН предоставя на
Агенцията по вписванията списък на заварените
декларирани и обявени недвижими паметници
на културата.
(2) Агенцията по вписванията отбелязва
статута на културна ценност по партидите на
обектите в двумесечен срок от представяне на
списъка по ал. 1.
§ 42. В Закона за военните паметници (обн.,
ДВ, бр. 13 от 2008 г.; изм., бр. 19 от 2009 г.)
навсякъде думите „Националния институт за
опазване на недвижимите културни ценности“
се заменят с „Министерството на културата“.
§ 43. В Закона за Камарата на строителите
(обн., ДВ, бр. 108 от 2006 г.; изм., бр. 19 и 35
от 2009 г.) в чл. 17, ал. 2, т. 8 думите „Националния институт за опазване на недвижимите
културни ценности“ се заменят с „Националния
институт за недвижимото културно наследство“.
§ 44. В Закона за Националния архивен
фонд (обн., ДВ, бр. 57 от 2007 г.; изм., бр. 19,
42 и 78 от 2009 г.) в чл. 33, ал. 1, т. 7 думите „Националния институт за опазване на
недвижимите културни ценности“ се заменят
с „Националния институт за недвижимото
културно наследство“.
§ 45. В Закона за устройството и застроя
ването на Столичната община (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм., бр. 41 от 2007 г., бр. 19 от
2009 г.) в чл. 9, ал. 4 думите „Националния
институт за опазване на недвижимите културни
ценности“ се заменят с „Министерството на
културата“.
§ 46. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г.;
изм., бр. 36 и 67 от 2008 г. и бр. 19 и 82 от
2009 г.) в чл. 16, ал. 3 думите „Националния
институт за опазване на недвижимите културни
ценности“ се заменят с „Министерството на
културата“.
§ 47. В Закона за устройство на територията
(обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.; изм., бр. 41 и 111
от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107
от 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76,
77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30,
34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г.,
бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98
и 102 от 2008 г. и бр. 6, 17, 19 и 80 от 2009 г.)
навсякъде думите „Националния институт за
опазване на недвижимите културни ценности“
се заменят с „Министерството на културата“.
§ 48. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 5 ноември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12567

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

РЕШЕНИЕ
за даване на съгласие Министерският съвет
да проведе преговори и да сключи Измене
ние № 2 на Договора за финансиране между
Република България и Европейската ин
вестиционна банка („България – проект за
пречистване на отпадъчни води в басейна
на река Марица“)
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 9 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Дава съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 2
на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна
банка („България – проект за пречистване на
отпадъчни води в басейна на река Марица“),
подписан на 9 юли 1999 г. чрез размяна на
писма.
Решението е прието от 41-ото Народно съб
рание на 12 ноември 2009 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Лъчезар Иванов
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12675

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 374
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Бадамдорж Батхишиг – извънреден и пълномощен посланик на Монголия
в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите
му заслуги за развитието и укрепването на
българо-монголските отношения и по повод
окончателното му отпътуване от страната.
Издаден в София на 9 ноември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Румяна Желева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12609
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 3
от 16 ноември 2009 г.

Конституционният съд в състав: заместващ
председател: Ванюшка Ангушева, и членове:
Емилия Друмева, Владислав Славов, Евгени
Танчев, Димитър Токушев, Благовест Пунев,
Пламен Киров, Красен Стойчев, Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, като взе предвид резултата от извършения
на 16 ноември 2009 г. избор на председател на
Конституционния съд на Република България,
съгласно чл. 147, ал. 4 от Конституцията на
Република България и чл. 7, ал. 3 от Закона
за Конституционен съд
ОПРЕДЕЛИ:
Обявява за избран за председател на Конституционния съд на Република България Евгени
Петров Танчев.
Заместващ председател: В. Ангушева
12731

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267
ОТ 12 НОЕМВРИ 2009 Г.

за изменение на Постановление № 91 на Ми
нистерския съвет от 2001 г. за утвърждаване
на Списък на държавите и организациите,
спрямо които Република България прилага
забрана или ограничения върху продажбата
и доставките на въоръжение и свързаното с
него оборудване, в съответствие с резолюции
на Съвета за сигурност на ООН и решения
на Европейския съюз и на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (обн.,
ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от
2002 г., бр. 22 и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110
от 2004 г., бр. 24, 74, 78, 85, 94 и 96 от 2005 г.,
бр. 22, 32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41,
46 и 61 от 2007 г. и бр. 9 и 43 от 2008 г.) в
изпъ лнение на Обща позици я 20 08/944/
ОВППС на Съвета на Европейския съюз от
8 декември 2008 г., определяща общи правила
за режим на контрол върху износа на военни
технологии и оборудване
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Контролните органи по чл. 71, ал. 1 от
Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба да осигурят изпълнението на ангажиментите на Република България, произтичащи от Обща позиция 2008/944/
ОВППС на Съвета на Европейския съюз от
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8 декември 2008 г., определяща общи правила
за режим на контрол върху износа на военни
технологии и оборудване, обнародвана в „Официален вестник“ на Европейския съюз, бр. 335/99
от 13 декември 2008 г.“
§ 2. Приложение № 2 към чл. 5 се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 269
ОТ 13 НОЕМВРИ 2009 Г.

за закриване на Техническия колеж „Джон
Атанасов“ – Пловдив, в структурата на Тех
ническия университет – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Закрива Техническия колеж
„Джон Атанасов“ – Пловдив, в структурата на
Техническия университет – София.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Студентите от закрития колеж по специалността „Автоматизираща и прецизна техника“
могат да продължат обучението си по специалност от професионално направление „5.1. Машинно инженерство“ за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по
чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето
образование във Факултета по машиностроене
и уредостроене на Филиал – Пловдив, на Техническия университет – София, при условията
и по реда, при които са приети. Студентите
по специалността „Индустриална електроника
и компютърна техника“ могат да продължат
обучението си по специалност от професионално
направление „5.2. Електротехника, електроника
и автоматика“ за придобиване на образователноквалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42,
ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето
образование във Факултета по електроника и
автоматика на Филиал – Пловдив, на Техническия университет – София, при условията и
по реда, при които са приети.
§ 2. Движимото имущество и архивът на
закрития колеж се предоставят на Филиал –
Пловдив, на Техническия университет – София.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3 от Закона за висшето
образование.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 октомври 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
12701

БРОЙ 92

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
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§ 7. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
12611

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
дирекциите на националните паркове (ДВ,
бр. 68 от 2000 г.)
§ 1. В чл. 4, т. 9 думите „те се разглеждат
и разрешават от МОСВ“ се заменят с „компетентен орган за произнасяне е министърът
на околната среда и водите“.
§ 2. В чл. 5, ал. 4 думите „оперативното и“
и „и контрол“ се заличават.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и главните счетоводители“
се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Директорите на дирекциите на националните паркове се назначават от министъра на
околната среда и водите след проведен конкурс.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3, а думите
„след съгласуване с ресорния зам.-министър
на отдел „НСЗП“ се заличават.
§ 4. В чл. 10, т. 3 думите „отдел „Финанси
и контрол“ се заменят с „дирекция „Бюджет,
финанси и счетоводство“.
§ 5. В чл. 14, ал. 2 думите „отдел „КДЕР“
се заменят с „дирекция „Политики по околната
среда“.
Заключителни разпоредби
§ 6. Навсякъде в текста думите „отдел „Национална служба за защита на природата“, съответно „отдел „НСЗП“, се заменят с „дирекция
„Национална служба за защита на природата“,
съответно „дирекция „НСЗП“; „отдел „НФООС“ и „НФООС“ се заменят с „ПУДООС“;
„НЦОСУР“ се заменят с „ИАОС“.

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността, организацията на
работа и състав на басейновите дирекции
(ДВ, бр. 10 от 2002 г.)
§ 1. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „и главните счетоводители“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Директорите на басейновите дирекции
се назначават от министъра на околната среда
и водите след проведен конкурс.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
12612

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
регионалните инспекции по околната среда
и водите (обн., ДВ, бр. 65 от 2004 г.; изм.,
бр. 16 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4 думите „Координация на регионалните инспекции по околната среда и водите“
се заменят с „Политики по околната среда“.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „главният счетоводител“
се заличават, а думите „назначават и освобождават“ се заменят с „назначава и освобождава“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Директорите на РИОСВ се назначават
от министъра на околната среда и водите след
проведен конкурс.“
§ 3. Приложението към чл. 3 се изменя така:
„Приложение
към чл. 3

Седалище и териториален обхват на дейност на РИОСВ
Седалище

1
Благоевград

област с
административен
център
2
Благоевград
Кюстендил

Териториален обхват
общини
3
Благоевград, Белица, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич,
Разлог, Сатовча, Симитли, Струмяни, Сандански, Хаджидимово,
Якоруда
Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня,
Дупница, Бобошево, Кочериново, Рила
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2

Бургас

Бургас

Варна

Варна
Сливен
Варна
Добрич

Велико Търново

Велико Търново

Монтана

Габрово
Монтана
Видин
Враца

Пазарджик

Пазарджик

Плевен

Плевен
Ловеч

Пловдив

Пловдив

Русе

Русе

София

Разград
Силистра
София-област

Смолян

София-град
Перник
Смолян

Стара Загора

Пловдив
Стара Загора

Хасково

Сливен
Ямбол
Хасково
Хасково
Кърджали

Шумен

Шумен
Търговище
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3
Айтос, Бургас, Каменово, Карнобат, Малко Търново, Несебър,
Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Бяла
Котел
Аврен, Аксаково, Белослав, Вълчи дол, Ветрино, Варна, Девня,
Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари,
Тервел, Шабла
Елена, Стражица, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Велико
Търново, Полски Тръмбеш, Свищов, Павликени, Сухиндол
Севлиево, Дряново, Трявна, Габрово
Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Г. Дамяново, Чипровци,
Бойчиновци, Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм
Видин, Белоградчик, Кула, Бойница, Брегово, Ново село, Грамада,
Макреш, Чупрене, Ружинци, Димово
Враца, Мездра, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй, Мизия, Роман,
Криводол, Борован, Хайредин
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Септември, Стрелча, Ракитово
Белене, Гулянци, Д. Дъбник, Д. Митрополия, Искър, Кнежа, Левски,
Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин,
Ябланица
Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Марица,
Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот,
Стамболийски, Съединение, Хисаря
Русе, Сливо поле, Борово, Две могили, Иваново, Ценово, Ветово,
Бяла
Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Цар Калоян, Самуил
Силистра, Тутракан, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар, Кайнарджа
Антон, Ботевград, Божурище, Горна Малина, Годеч, Долна баня,
Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица,
Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге,
Сливница, Чавдар, Челопеч
Столична община
Перник, Брезник, Трън, Ковачевци, Земен, Радомир
Смолян, Чепеларе, Баните, Борино, Доспат, Девин, Мадан, Рудозем,
Златоград, Неделино
Лъки
Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Братя Даскалови, Опан,
Николаево, Гурково, Чирпан, Павел баня, Раднево
Сливен, Нова Загора, Твърдица
Ямбол, Тунджа, Стралджа, Елхово, Болярово
Тополовград
Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални
бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово,Харманли, Хасково
Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград,
Черноочене
Шумен, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Смядово, Хитрино,
Венец, Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица
Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака

Заключителни разпоредби
§ 4. Започналите, но неприключили административни производства пред РИОСВ – Перник, и
РИОСВ – Враца, до влизане в сила на правилника се довършват съответно от РИОСВ – София,
РИОСВ – Благоевград, и РИОСВ – Монтана.
§ 5. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
12610
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Комисията за
защита на конкуренцията (обн., ДВ, бр. 15
от 2009 г.; изм., бр. 44 и 88 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 23 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „Административно и финансово
обслужване“.“
§ 2. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„Чл. 24 (1) Дирекция „Финансово-административна“ извършва дейности, свързани с
финансово-стопанското и административното
обслужване на администрацията и гражданите.“
2. Създава се ал. 2 със следния основен текст:
„(2) Във връзка с финансово-стопанските
дейности и управлението на собствеността
дирекцията:“.
3. Досегашните точки на ал. 1 от 1 до 16
стават съответно точки от 1 до 16 на ал. 2.
4. Създава се нова ал. 3 със следния текст:
„(3) Във връзка с административните дейности дирекцията:
1. поддържа интегрирана информационна
система (ИИС) и електронния регистър за
издаваните актове на комисията, разработва
и предлага принципите за информационно
управление и йерархична система за достъп
до информация;
2. изгражда, поддържа и актуализира страницата на комисията в интернет;
3. осигурява правилното функциониране на
необходимите средства за обработка и пренасяне
на информацията – хардуера и софтуера, и на
правилното функциониране на информационната система на комисията, като отговаря и за
информационната и мрежовата сигурност на
администрацията;
4. осъществява връзките на комисията със
средствата за масово осведомяване по повод
дейността є, включително чрез подготовка
и изготвяне на съобщения и справки, след
предварително съгласуване с председателя на
комисията;
5. организира брифинги, пресконференции,
официални, протоколни и работни срещи и
семинари;
6. обработва и съхранява библиотечния фонд
на комисията и подготвя ежедневен преглед
на печата;
7. организира участието на членове на
комисията или нейни служители в международни форуми и в съвместни програми и
проекти за обучение в страната и в чужбина и
задграничните командировки на служителите
на комисията;
8. подготвя и изпраща поздравителни адреси
и друга протоколна кореспонденция;
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9. извършва дейностите, свързани с управлението на човешките ресурси и личен състав,
дейностите по атестирането, по обучението и
повишаването на професионалната квалификация на служителите, организира провеждането
на конкурси по Закона за държавния служител,
разработва и предлага за одобряване щатното
разписание и длъжностните характеристики
за държавните служители и лицата на трудово
правоотношение в администрацията;
10. изготвя заповедите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
11. образува, оформя и съхранява служебните
досиета на служителите в комисията;
12. организира деловодната дейност към
комисията, като съхранява входящата и изходящата кореспонденция и осигурява изпращането
и получаването на служебната кореспонденция;
13. осигурява изготвянето на протоколите
от заседанията на комисията и събирането на
подписите на решенията;
14. осигурява достъпа до обществената информация в съответствие с конституционните
права на гражданите и Закона за достъп до
обществена информация.“
5. Досегашната ал. 2 става ал. 4, като думите
„Финансово-стопански дейности и управление
на собствеността“ се заменят с думите „Финансово-административна“.
§ 3. Член 25 се отменя.
§ 4. В чл. 26, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Забранени споразумения,
решения и съгласувани практики“ се заменят
със „Забранени споразумения, решения, съгласувани практики и секторни анализи“.
2. В т. 3 думите „и секторни анализи“ се
заличават.
3. В т. 4 преди думите „Политика на конкуренцията“ се добавя „Правни анализи и“.
§ 5. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите в основния текст „Забранени споразумения, решения и съгласувани практики“ се
заменят със „Забранени споразумения, решения,
съгласувани практики и секторни анализи“;
б) в т. 8 след думите „глава трета“ се добавя
„и глава шеста“;
в) в т. 18 след думите „забранените споразумения“ се добавя „и секторни анализи“;
г) в т. 19 след думите „глава трета“ се добавя
„и глава шеста“;
д) създават се нови т. 22, 23 и 24 със следния текст:
„22. извършва секторни анализи на конкурентната среда по решение на комисията;
23. получава, оказва съдействие и обменя
информация с националните органи по конкуренция на държавите членки във връзка със
секторни анализи;
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24. съдейства за прилагане в дейността на
комисията на практиката и достиженията на
ЕС в областта на секторните анализи;“;
е) досегашната т. 22 става т. 25.
2. В ал. 2 думите „Забранени споразумения“
се заменят със „Забранени споразумения, решения, съгласувани практики и секторни анализи“.
§ 6. В чл. 28, ал. 2 след думата „Злоупотреби“ се добавя „с монополно и господстващо
положение“.
§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „и секторни анализи“ се заличават;
б) точки 14, 15 и 18 се отменят;
в) в т. 19 думата „шеста“ се заличава;
г) в т. 21 думите „и секторните анализи“
се заличават.
2. В ал. 2 думите „и секторни анализи“ се
заличават.
§ 8. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 преди думите „Политика на конкуренцията“ се добавя „Правни анализи и“.
2. Създава се нова ал. 2 със следния текст:
„(2) Във връзка с правните анализи, дейности
и процесуалното представителство дирекцията:
1. предоставя специализирани становища
по материалноправните въпроси по ЗЗК,
ЗОП и ЗК с оглед практиката на Върховния
административен съд, Европейската комисия
и Европейския съд;
2. предоставя специализирани становища
по процесуалноправните въпроси по ЗЗК,
ЗОП и ЗК с оглед практиката на Върховния
административен съд, Европейската комисия
и Европейския съд;
3. осъществява взаимодействие с другите
дирекции от специализираната администрация
при и по повод процесуалното представителство
пред компетентния съд, включително и след
постановяване на окончателно съдебно решение;
4. организира изпращането на жалбите заедно с преписките по обжалваните решения и
определения на комисията и разпореждания на
председателя до Върховния административен
съд след разпореждане на председателя;
5. осигурява процесуалното представителство
на комисията;
6. привежда в изпълнение влезлите в сила
решения на комисията за имуществени санкции
и глоби по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или Гражданския процесуален
кодекс и води отчет относно събираемостта
на вземанията по влезлите в сила решения на
комисията;
7. предоставя информация по движението
на съдебните дела;
8. подготвя заповеди в изпълнение на разпореждания на председателя;
9. отговаря за законосъобразността на
вътрешноадминистративните актове и участва
при изготвяне и сключване на договори, по
които комисията е страна;
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10. предоставя правна помощ на общата
администрация за законосъобразното осъществяване на нейните функции;
11. анализира съдебната практика по обжалвани актове на комисията и предлага мерки за
подобряване на оперативната работа във връзка
с проучването и разследването по преписки;
12. участва в изготвянето на документацията за процедури по Закона за обществените
поръчки;
13. съдейства за осигуряване достъпа до
обществената информация в съответствие с
конституционните права на гражданите и Закона за достъп до обществена информация.“
3. Точка 19 се заличава.
4. Създава се нова ал. 3 със следното съдържание:
„(3) Служителите от дирекцията подпомагат
главния секретар при изпълнение на задълженията му по чл. 21, ал. 2, т. 3, 5, 6, 7, 10 и 11.“
5. Досегашната ал. 2 става ал. 4, като преди
думите „Политика на конкуренцията“ се добавя
„Правни анализи и“.
§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4 със следния
текст:
„(3) На страните в производството се предоставя заверен препис от решение или определение на комисията, в което не се съдържа
информация, представляваща производствена,
търговска или друга защитена от закона тайна.
(4) Информация и документи, съдържащи
производствена, търговска или друга защитена
от закона тайна, могат да бъдат предоставяни на
трети лица само след изрично писмено съгласие
на лицето, което ги е предоставило, както и в
други предвидени от специален закон случаи.“
2. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно
ал. 4, 5 и 6.
§ 10. В приложението към чл. 18 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. ІV думите „две дирекции“ се заменят
с „дирекция „Финансово-административна“ и
числото „28“ се заменя с „24“.
2. Точки ІV.1 и ІV.2 се заличават.
3. В т. V числото „93“ се заменя с „97“.
4. В т. V.1 думите „Забранени споразумения,
решения и съгласувани практики“ се заменят
със „Забранени споразумения, решения, съгласувани практики и секторни анализи“.
5. В т. V.3 думите „и секторни анализи“ се
заличават.
6. В т. V.4 преди думите „Политика на конкуренцията“ се добавя „Правни анализи и“ и
числото „9“ се заменя с „13“.
§ 11. Правилникът е приет с Решение на
Комисията за защита на конкуренцията на
10.ХІ.2009 г.
§ 12. Правилникът влиза в сила от 1.І.2010 г.
Председател: П. Николов
12678
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 60 от 2006 г. за изискванията към
данните, които съдържа документацията за
издаване на лиценз за употреба на ветери
нарномедицински продукти (ДВ, бр. 50 от
2006 г.)
§ 1. Членове от 1 до 5 се изменят така :
„Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
изискванията към данните, които съдържа
документацията за издаване на лиценз за употреба на лекарствени ветеринарномедицински
продукти (ЛВМП), имунологични ветеринарномедицински продукти (ИВМП) и хомеопатичен
ветеринарномедицински продукт (ХВМП).
(2) Не са обект на тази наредба ветеринарномедицински продукти (ВМП), които влизат
в обхвата на Регламент (ЕО) № 726/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
31 март 2004 г. за установяване на процедури
на Общността за разрешаване и контрол на
лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна
употреба и за създаване на Европейска агенция
по лекарствата (ОВ, L 136, 30.4.2004).
Чл. 2. (1) За издаване и подновяване на
лиценз за употреба на ЛВМП, ИВМП и ХВМП
се подава заявление до генералния директор
на Националната ветеринарномедицинска
служба (НВМС) по реда на чл. 279 и чл. 332,
ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност (ЗВД).
(2) Заявлението по ал. 1 е по образец, утвърден от генералния директор на НВМС и се
публикува на електронната страница на НВМС.
(3) След получаване на лиценз за употреба
на ВМП за всяка промяна в данните на досието трябва да се подава заявление за промяна
по образец в съответствие с изискванията на
Регламент (ЕО) № 1084/2003 на Комисията
относно проучване на измененията в условията
на разрешенията за търговия с лекарствени
продукти за хуманна употреба и ветеринарни
лекарствени продукти, предоставяни от компетентен орган на страна членка (ОВ, L 409,
31.12.1992 г., стр. 31).
Чл. 3. (1) Данните в досието за издаване на
лиценз за употреба на ВМП се представят на
български или английски език с изключение
на библиографската справка.
(2) Когато данните по ал. 1 са на английски език, кратката характеристика на ВМП,
посочена в чл. 9, ал. 1, т. 3, е задължително
на български език.
Чл. 4. Данните и документите по чл. 279, т. 2,
букви „б“, „в“ и „г“ ЗВД се изготвят и подписват
от лица, притежаващи образователно-квалификационна степен магистър по ветеринарна
медицина, фармация, химия, биотехнология
или биология, в зависимост от съдържанието
на документацията, които:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

1. описват и отразяват резултатите от проведени количествени и качествени изпитвания
на ВМП;
2. описват установените от тях факти в
съответствие с изискванията на приложения
№ 3 и 4.
Чл. 5. (1) Експертните доклади по чл. 279,
т. 2, буква „а“ ЗВД се изготвят и подписват
от лица със съответната квалификация (аналитици, фармаколози, токсиколози, клинични
специалисти и др.) след анализ на представените
в съответните части на досието резултати от
изпитванията на ВМП по чл. 4, т. 1.
(2) Към експертния доклад се прилага кратка
професионална биография на експерта, копие
от диплом за квалификация и декларация за
липса на родствени връзки и професионална
зависимост със заявителя.“
§ 2. Създава се чл. 6 :
„Чл. 6 (1) Данните и документите, които се
прилагат към досието за издаване на лиценз
за употреба на ВМП, трябва да съответстват
на разпоредбите на наредбата, като форматът
и съдържанието трябва да съответстват на
ръководството, публикувано от Европейската
комисия в „Правила на Европейския съюз
за ветеринарномедицинските продукти“, том
6 В – Указания към заявителите (Notice to
applicants).
(2) Данните в досието към заявлението за
издаване на лиценз за употреба на ВМП трябва
да съответстват на съвременните научни достижения и научните ръководства, свързани с
качеството, безопасността и ефикасността на
ВМП, публикувани от Европейската агенция
по лекарства и останалите фармацевтични
ръководства на Общността, публикувани от
Комисията в томовете на „Правила за лекарствените продукти в Европейския съюз“.
(3) За данните по отношение на качеството
в досието на ВМП, различни от имунологични
ВМП, са приложими съответните монографии,
включително общите монографии и общите
глави от Европейската фармакопея. За данните в досието на имунологични ВМП, които се
отнасят до качеството, безопасността и ефикасността, са приложими съответните монографии,
включително общите монографии и общите
глави от Европейската фармакопея.
(4) Данните в досието относно производството на ВМП трябва да отговарят на Наредба
№ 69 от 2006 г. за изискванията за добрата
производствена практика при производство на
ветеринарномедицински продукти (ДВ, бр. 49
от 2006 г.).
(5) В досието на ВМП трябва да се включи
цялата информация за оценката на продукта
независимо дали е благоприятна, или не, както
и всички данни за непълни, незавършени или
непроведени изпитвания.
(6) Фармакологичните, токсикологичните
изпитвания, както и изпитванията за остатъчни
количества и безопасност на ВМП трябва да се
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провеждат съгласно разпоредбите на Директива
2004/10/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета относно хармонизиране на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прилагането на принципите на
добра лабораторна практика, и верифицирането
на тяхното прилагане при изпитвания на химически вещества ( OВ, L 50/44, 20.2.2004 г.) и
Директива 2004/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски
комитет по застрахователно и професионално
пенсионно осигуряване на Европейския парламент и на Съвета за добра лабораторна
практика(ОВ, L 3/34, 7.1.2004 г.).
(7) Bсички опити с животни трябва да се
провеждат в съответствие с разпоредбите на
Директива 86/609/ЕИО на Съвета за сближаване
на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на страните членки относно
защитата на животните, използвани за опитни
и други научни цели (OB, L 358, 18.12.1986 г.)
и чл. 153, ал. 3 ЗВД.
(8) Всяка нова информация, която не е включена в досието към заявлението за издаване на
лиценз за употреба на ВМП, както и цялата
информация за фармакологичната бдителност
се представя в НВМС с цел мониторинг на
оценката полза/риск.
(9) В досието трябва да бъде представена
оценка на риска за околната среда, свързан с
освобождаването на ВМП, което съдържа или
се състои от генетично модифицирани орга
низми (ГМО).“
§ 3. В § 1 от допълнителни разпоредби се
създават т. 5 – 13:
„5. „Основно досие на ваксиналния антиген“
(Vaccine Antigen Master File) е отделна част от
документацията към заявлението за издаване
на лиценз за употреба на ваксина, която съдържа цялата необходима информация относно
качеството на всяка от активните субстанции,
включени в състава на този ВМП. Основното
досие може да бъде общо за една или повече
моновалентни и/или комбинирани ваксини,
представени от един и същ заявител или притежател на лиценз за употреба.
6. „Многощамово досие (Multi-strain dossier)“
e документация, съдържаща данните, необходими за извършването на научна оценка на
различни щамове/комбинации от щамове,
която да позволи издаването на лиценз за
употреба на ваксини срещу антигенно променливите вируси.
7. „Генетично модифициран организъм“ е
генетично модифициран организъм по смисъла
на т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона
за генетично модифицирани организми (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2005 г.; изм., бр. 74 от 2009 г.).
8. „Ексципиент“ е фармакологично неактивно
вещество, използвано като носител на активната
субстанция в лекарствена форма.
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9. „Лиофилизиран продукт“ е продукт, който е добит по технологията на лиофилизация,
включващ два основни етапа: замразяване и
сушене, като по време на вакуумно-сублимационното сушене от продукта се отстранява
влагата чрез изпаряване на леда.
10. „Реверсия“ е връщане на изходната специфичност и вирулентност на инфекциозен агент.
11. „Вирулентност“ е способност на инфекциозен агент да предизвиква заболяване.
12. „Обща монография“ са изискванията от
фармакопея, които са приложими за всички
субстанции или продукти от даден клас.
13. „Съответна монография“ са изискванията от фармакопея, които са приложими за
конкретна субстанция или продукт.“
§ 4. Приложения от № 1 до № 4 се изменят така:
„Приложение №1
към чл. 3, ал. 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИТЕ ПРОДУКТИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ
НА ИМУНОЛОГИЧНИТЕ ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ
Посочените по-долу изисквания се прилагат
за ветеринарномедицински продукти (ВМП) с
изключение на имунологичните ВМП, освен ако
в приложение № 3 не е предвидено друго.
ЧАСТ 1. Резюме на досието
А. Административни данни
1. Наименование на ВМП и на активната/ите
му субстанция/ции.
2. Фармацевтична форма и концентрация/
активност на ВМП.
3. Дозировката за отделните видове животни,
за които е предназначен ветеринарномедицинският
продукт.
4. Начин и метод на приложение.
5. Предложен срок на годност.
6. Описание на опаковката, етикета и листовката.
7. Име и адрес на заявителя за издаване на
лиценз за употреба.
8. Име и адрес на притежателя на лиценза за
производство на ВМП, адрес на обектите за различните етапи на производство, изпитване и пускане
на пазара (включително производителя на крайния
продукт и производителите на активни субстанции,
име и адрес на вносител, ако има такъв).
9. Брой, наименование и описание на томовете
от досието за лицензиране на ВМП.
10. Мостри от продукта, достатъчни за три
пълни изследвания.
11. Копие от лиценза за производство на ВМП.
12.Списък на страните, в които ВМП е лицензиран за употреба, и копия от всички кратки характеристики на продукта, одобрени в тези страни.
13. Списък на страните, в които е подаден
лиценз или е отказано заявление.
Б. Кратка характеристика на ВМП
(задължително и на български език), която
съдържа:
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1. наименование на ВМП и концентрация/
активност;
2. общоприето или химично наименование на
активната/ите субстанция/и и ексципиента/ите и
качествен и количествен състав;
3. фармацевтична форма;
4. клинични данни:
4.1. животни, за които е предназначен ВМП;
4.2. показания за употреба;
4.3. противопоказания;
4.4. специални предпазни мерки за животните,
за които е предназначен;
4.5. специални предпазни мерки за употреба,
включително специални предпазни мерки, които
следва да се вземат от лицето, прилагащо продукта
върху животните;
4.6. неблагоприятни реакции (честота на проявление и сериозност);
4.7. употреба по време на бременност, лактация
или яйценосене;
4.8. взаимодействие с други ВМП и/или други
форми на взаимодействие;
4.9. доза и начин на приложение;
4.10. предозиране – симптоми, процедури за
действие при спешни случаи и антидоти, в случай
на необходимост;
4.11. карентни срокове, включително тези, за
които карентният период е нула;
5. фармакологични свойства:
5.1. фармакодинамични свойства;
5.2. фармакокинетични данни;
6. фармацевтични особености:
6.1. списък на ексципиентите;
6.2. основни несъвместимости;
6.3. срок на годност, при необходимост след
разтварянето на продукта или след първото отваряне на първичната опаковка;
6.4. специални предпазни мерки на съхранение;
6.5. вид и естество на първичната опаковка;
6.6. специални предпазни мерки за обезвреждане на опаковката, неизползваните ВМП или
остатъците от тях, останали след употреба на тези
продукти, ако са необходими;
7. име на притежателя на лиценза за употреба;
8. номер/а на лиценза за употреба;
9. дата на издаване на първия лиценз за употреба или дата на подновяване на лиценза;
10. дата на последната редакция на текста.
Проекти или макети на първична и външна
опаковка и листовка на ВМП на български и
английски език.
Един или повече образци или модели на крайния продукт на български или на английски език.
Моделът може да се представи в черно-бял вид
и в електронен формат, в случай че е получено
предварително разрешение от НВМС.
В. Експертни доклади върху:
– документация за фармацевтични (физикохимични, биологични или микробиологични)
изпитвания на ВМП;
– резултати от изпитвания за безопасност и
остатъчни количества;
– резултати от предклинични и клинични
изпитвания;
– оценка на потенциалния риск на ВМП за
околната среда.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

Експертният доклад се изготвя в съответствие
с нивото на научните познания в момента на
подаване на заявлението. Той съдържа оценка на
различните изпитвания и опити, които съставляват
досието към заявлението за издаване на лиценз
за употреба, и се отнася до всички въпроси, свързани с оценката на качеството, безопасността и
ефикасността на ВМП. Той включва подробните
резултати от проведените изпитвания и опити и
точни библиографски справки.
Всички данни се обобщават в приложение към
експертния доклад под форма на таблица или
графика (ако е възможно). Експертният доклад и
обобщението трябва да съдържат препратки към
информацията, съдържаща се в документацията.
Лицата по чл. 5 от настоящата наредба подписват експертния доклад след анализ на съответните
части на досието на ВМП и поставят дата.
Към експертния доклад се прилага кратка професионална биография на експерта с информация
за образованието, квалификацията и професионалния опит и декларация за професионална или
родствена връзка със заявителя.
В случай че активната субстанция е била включена в състава на лекарствен продукт, разрешен в
съответствие с изискванията на ЕС, информацията
за нея може да замени документацията относно
активната субстанция или продукта, когато е
целесъобразно.
ЧАСТ 2. Фармацевтична документация за ВМП
(физико-химични, микробиологични и биологични
изпитвания (качество)
Основни принципи и изисквания
Данните и документите към заявлението за
лиценз за употреба на ВМП се подават съгласно
чл. 279 ЗВД, както следва:
Фармацевтичните (физикохимични, биологични или микробиологични) данни за активната(и)
субстанция(и) и за крайния ВМП включват
информация относно производствения процес,
характеристиките и свойствата, процедурите и
изискванията за контрол на качеството и относно
стабилността, както и описание на състава, разработването и представянето на ВМП.
Посочват се всички монографии, включително
общите монографии и общите глави от Европейската фармакопея, или ако няма такива, се прилагат
тези на дадена страна членка.
При всички процедури по изпитване се спазват
критериите за анализ и контрол на качеството на
изходните материали и крайния продукт и следва
да се вземат предвид установените ръководства
и изисквания. Предоставят се резултатите от изследванията за валидиране.
Всяка/всички процедура(и) на изпитване се
описва(т) достатъчно подробно, така че да бъде
възможно да се възпроизведе(ат) при контролни
изпитвания, провеждани по искане на НВМС;
всяка специална апаратура и оборудване, които
могат да се използват, се описват в значителни
подробности, по възможност придружени със
схема.
Ако е необходимо, към формулата на лабораторните реактиви се прилага методът за приготвяне. При процедури на изпитване, включени
в Европейската фармакопея или фармакопея на
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дадена страна членка, това описание може да
се замени с подробно позоваване на въпросната
фармакопея.
Когато е необходимо, се използват справочни
химични и биологични материали от Европейската
фармакопея. Ако са използвани други референтни
препарати и стандарти, те се идентифицират и
описват подробно. Когато е необходимо, се използват справочни химични и биологични материали
от Европейската фармакопея. Ако са използвани
други референтни препарати и стандарти, те се
идентифицират и описват подробно.
В случай че активната субстанция е била включена в разрешен лекарствен продукт, химичната,
фармацевтичната и биологичната/микробиологичната информация може да замени документацията
относно активната субстанция или крайния продукт,
както е целесъобразно.
Химичната, фармацевтичната и биологичната/
микробиологичната информация за активната
субстанция или за крайния продукт може да бъде
включена в досието във формат ОТД само в случай, че НВМС изисква.
При заявление за животински видове или за
показания, които представляват по-малки пазарни
сектори, формат ОТД може да бъде използван без
предварителното съгласие на НВМС.
А. Данни за качеството и количеството на
съставките:
1. Качествен състав
Под „качествен състав“ на всички съставки на
ВМП се разбира посочването или описанието на:
– активната(ите) субстанция(и); съставките
на помощните вещества независимо от тяхното
естество или използваните количества, включително оцветители, консерванти, аджуванти,
стабилизатори, сгъстители, емулгатори, есенции
и ароматни вещества; съставките за външната
обвивка на ВМП – капсули, желатинови капсули
и т.н., предназначени да се поемат от животни или
най-общо да се предписват на животни.
Тази информация се допълва от съответни данни
за първичната опаковка и за външната опаковка,
ако има такава, и при необходимост за начина на
затваряне заедно с подробности за устройствата,
с които се използва или прилага ВМП и които
се доставят с него.
2. Използвана терминология
Независимо от прилагането на другите разпоредби на член 279 ЗВД терминологията, която
следва да се използва за съставките на ВМП,
трябва да е съобразена с тази за:
– съставките, които са включени в Европейската фармакопея или ако не са включени в нея,
в националната фармакопея на една от страните
членки, основното заглавие в началото на въпросната монография с позоваване на съответната
фармакопея;
– за другите съставки – международното
непатентно наименование (INN), препоръчано
от Световната здравна организация (СЗО), което
може да се придружава от друго непатентно наименование, или ако липсват такива, от точното
научно наименование;
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– съставките, които нямат международно
непатентно наименование или точно научно обозначение, се описват, като се посочва по какъв
начин и от какво са приготвени и при необходимост тази информация се допълва от съответни
подробности;
– по отношение на оцветителите – обозначаване с определения за тях „Е“ код съгласно
Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр. 44
от 2002 г.; изм., бр. 3 от 2005 г., бр. 70 от 2007 г.
и бр. 45 от 2008 г.).
3. Количествен състав
3.1. За да се посочи „количественият състав“ на
всички активни субстанции на ВМП, е необходимо
в зависимост от съответната фармацевтична форма
за всяка активна субстанция да се определи масата
или броят единици за биологична активност или за
единица дозировка, или за единица маса или обем.
Единици биологична активност се използват
при субстанции, които не могат да бъдат химически определени. Когато дадена международна
единица за биологична активност е определена от
Международната здравна организация, се използва
именно тази единица. Когато не е определена
международна единица за биологична активност,
единиците за биологична активност се изразяват
по такъв начин, че да представят недвусмислена
информация относно активността на субстанциите
посредством използване, където е приложимо, на
единиците от Европейската фармакопея.
Когато е възможно, се отбелязва биологичната
активност за единица маса или обем. Тази информация се допълва:
– за единична доза препарати с масата или
единиците за биологична активност на всяка активна субстанция в единична опаковка, като се
взема предвид полезният обем на продукта след
възстановяване, ако е необходимо;
– за ВМП, които следва да се предписват на
капки, с масата или единиците за биологична активност на всяка активна субстанция, съдържаща
се в капката или в броя капки, отговарящи на
1 ml или 1g от препарата;
– за сиропи, емулсии, гранулни и други фармацевтични форми, които следва да се предписват
в измерени количества, с масата или единиците за
биологична активност на всяка активна субстанция
за измерено количество.
3.2. Активни субстанции, присъстващи във вид
на съединения или производни, се описват количествено чрез общата им маса и ако е необходимо
или уместно, чрез масата на активната единица
или единици в молекулата.
3.3. За ВМП, съдържащи активна субстанция,
която е предмет на заявление за лиценз за употреба
в някоя страна членка, количественото посочване
на активна субстанция, която е сол или хидрат, се
изразява системно чрез масата на активната единица или единици в молекулата. Количественият
състав на всички разрешени впоследствие ВМП
в страните членки се изразява по същия начин
за същата активна субстанция.
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4. Фармацевтична разработка
Предоставя се обяснение за избора на състава,
съставките, първичната опаковка, евентуалната
допълнителна опаковка, външната опаковка, ако
има такава, предвидената функция на помощните
вещества в крайния продукт и производствения
метод на крайния продукт. Това обяснение се
подкрепя с научни данни за развитието на фармацията. Посочва се предозирането с обяснение
за него. Целесъобразно е да се докаже, че микробиологичните характеристики (микробиологична
чистота и антимикробно действие) и указанията
за приложение са подходящи за предвиденото
приложение на ВМП, както е посочено в досието
на заявлението за издаване на лиценз за употреба.
Б. Описание на производствения метод
Посочват се името, адресът и отговорността
на всеки производител, както и всеки предложен
обект или съоръжение за производство, включено
в производствения процес и в изпитванията.
Описанието на метода на производство, съпътстващ заявлението за издаване на лиценз за
употреба, се изготвя по такъв начин, че да даде
правилна представа за естеството на използваните
операции.
За тази цел то трябва да включва най-малко:
– отбелязване на различните етапи на производство, така че да може да се направи оценка дали е възможно използваните процеси при
производството на фармацевтичната форма да са
довели до неблагоприятна промяна на съставките;
– в случай на непрекъснато производство
пълни подробности относно предпазните мерки,
които са предприети за гарантиране на хомогенността на крайния продукт;
– актуалната производствена формула с
количествени данни за всички използвани субстанции, количествата на помощни вещества,
посочени приблизително, доколкото фармацевтичната форма го налага; отбелязване на всички
субстанции, които могат да изчезнат в процеса
на производство; всяко предозиране трябва да е
отбелязано и обосновано;
– посочване на етапите на производство, по
време на които се вземат проби с цел осъществяване на контролни изпитвания по време на
производството и се прилагат съответните ограничения, когато останалите данни в документите,
които са в подкрепа на заявлението, показват, че
тези изпитвания са необходими за извършване на
качествен контрол на крайния продукт;
– експериментални изследвания за валидиране
на производствения процес и при целесъобразност – схема за валидиране на партидите в етап
на производство;
– за стерилни продукти, при които са използвани условия на стерилизация, които не отговарят на
стандартите от фармакопеята, се представят данни
за процесите на стерилизация и/или използваните
асептични процедури.
В. Контрол на изходните материали
1. Общи изисквания
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„Изходни материали“ означава всички съставки
на ВМП и ако е необходимо, неговата опаковка,
включително и системата є на затваряне, както
е посочено по-горе.
Досието включва спецификациите и информацията относно изпитванията, които трябва да
бъдат проведени за контрола по качеството на
всички партиди изходни материали.
Рутинните изпитвания, провеждани на всяка
партида изходни материали, трябва да отговарят
на посочените в заявлението за издаване на лиценз за употреба. Ако се използват изпитвания,
различни от посочените във фармакопея, това се
обосновава с предоставянето на доказателство, че
изходните материали отговарят на изискванията
за качество на тази фармакопея.
Когато за изходен материал, активна субстанция
или помощно вещество е издаден сертификат за
съответствие от Европейската дирекция по качеството на лекарствата и здравеопазването, този
сертификат представлява позоваване на съответната
монография от Европейската фармакопея.
Когато се прави позоваване на сертификат за
съответствие, производителят представя на заявителя писмено уверение, че производственият процес
не е бил подлаган на изменения от момента на
издаването на сертификата за годност от Европейската дирекция по качеството на медикаментите
и здравеопазването.
За да се докаже, че изходните материали
съответстват на определената спецификация, се
представя сертификат за анализ.
1.1. Активни субстанции
Посочват се името, адресът и отговорността
на всеки производител, както и всеки предложен
обект или съоръжение за производство, включено
в производствения процес и в изпитванията на
активната субстанция.
За добре определена активна субстанция производителят на активната субстанция или заявителят
могат да направят така, че следната информация
да бъде подадена от производителя на активната
субстанция като отделен документ директно до
НВМС във вид на Основно досие на активната
субстанция (Active Substance Master File):
а) подробно описание на производствения
процес;
б) описание на контрола по качеството по
време на производството;
в) описание на процеса на валидиране.
В този случай производителят предоставя все
пак на заявителя всички данни, които може да са
необходими на последния, за да поеме отговорност
за ВМП. Производителят потвърждава писмено
на заявителя, че осигурява съпоставимост на
партидите и няма да променя производствения
процес или спецификациите, без да информира
заявителя. Документите и данните в подкрепа на
заявлението за такава промяна се предоставят на
НВМС; тези документи и данни се предоставят
и на заявителя, когато засягат неговата част от
основното досие на активната субстанция.
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Освен това, в случай на липса на сертификат
за съответствие за активната субстанция се предоставя информация относно производствения
метод, контрола по качеството и примесите, както
и доказателство за молекулната структура:
– информацията относно производствения
процес включва описание на производствения процес на активната субстанция, което представлява
поетия от заявителя ангажимент по отношение на
производството на активната субстанция; всички
материали, необходими за целите на производството
на активната(и) субстанция(и), се представят във
вид на списък, като се определя мястото на всеки
материал в производствения процес; представя
се информация относно качеството и контрола
на тези материали; представя се информация,
която да показва, че материалите отговарят на
стандартите, които съответстват на предвиденото
за тях приложение;
– информацията относно контрола по качеството включва изпитванията (в това число и
критериите за приемане), провеждани на всеки
важен етап, информацията относно качеството и
контрола на междинните продукти, както и процеса
на валидиране и/или проучванията за оценка, както
е целесъобразно; тя включва при необходимост и
данни относно валидирането на методите за анализ,
приложени върху активната субстанция;
– в информацията относно примесите се
посочват предвидимите примеси наред с нивото и естеството на наблюдаваните примеси; тя
включва при необходимост и сведения относно
безопасността на тези примеси;
– за биотехнологичните ВМП доказателството
за молекулния състав включва схематичната аминокиселинна последователност и относителната
молекулна маса.
1.1.1. Активни субстанции, описани във фармакопеи
Общите и специфични монографии от Европейската фармакопея са приложими за всички
активни субстанции, посочени в нея.
За съставките, отговарящи на изискванията
на Европейската фармакопея или фармакопея на
една от страните членки, описанието на аналитичните методи и процедури се заменя във всеки
един съответен раздел със съответно позоваване
на въпросната фармакопея.
В случай че спецификация, съдържаща се в
монография от Европейската фармакопея или
от националната фармакопея на страна членка,
е недостатъчна, за да осигури качеството на субстанцията, НВМС може да изиска от заявителя поподходящи спецификации, в това число и граници
за конкретни примеси, придружени с валидирани
процедури за анализ.
НВМС информира органите, отговорни за въпросната фармакопея. Притежателят на лиценза
за употреба представя подробности за предполагаемите недостатъчни сведения и приложените
допълнителни спецификации на органите, от чиято
компетентност е въпросната фармакопея.
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При липса на монография за дадена активна
субстанция в Европейската фармакопея и в случай
че активната субстанция е описана във фармакопеята на страна членка, тази монография може
да се приложи.
В случай че активната субстанция не е описана нито в Европейската фармакопея, нито във
фармакопеята на страна членка, съответствие с
монография от фармакопеята на трета страна може
да бъде прието, при условие че нейното съответствие е доказано; в подобни случаи заявителят
представя копие от монографията, придружено
от превод, когато това е необходимо. Представя
се информация, която да показва възможността
монографията да осъществява адекватен контрол
на качеството на активната субстанция.
1.1.2. Активни субстанции, които не са описани
във фармакопея
Съставки, които не фигурират в нито една
фармакопея, се описват във вид на монография
със следните заглавия:
а) наименованието на съставката, отговарящо
на изискванията на раздел А, точка 2, се допълва
от търговски или научни синоними;
б) определението на субстанцията, изразено във
форма, сходна на използваната в Европейската
фармакопея, се придружава от необходими обяснителни доказателства, и по-специално относно
молекулната структура; когато субстанциите могат
да бъдат описани само по производствения им
метод, описанието е достатъчно подробно, за да
характеризира субстанцията, която е същата по
състав и действие;
в) методите за идентификация могат да бъдат
описани под формата на цялостни техники, които
се използват при производството на субстанцията,
и под формата на изпитвания, които трябва да се
извършват рутинно;
г) изпитванията за чистота се описват във
връзка с всеки отделен предвидим примес, и поспециално тези, които могат да имат нежелан
ефект, и ако е необходимо, тези, които предвид
комбинацията от субстанции, за които се отнася
заявлението, могат да повлияят неблагоприятно на
стабилността на ВМП или да нарушат резултатите
от изпитванията;
д) изпитванията и границите на контролираните
параметри за крайния продукт като размер на
частиците и стерилност се описват и при необходимост методите се валидират;
е) по отношение на комплексните субстанции от
растителен или животински произход трябва да се
прави разлика между случаи, когато многобройни
фармакологични ефекти налагат извършването на
химичен, физичен или биологичен контрол върху
основните необходими компоненти и случаи на
субстанции, съдържащи една или повече групи от
елементи с подобно действие, по отношение на които
цялостният метод за анализ може да се приеме.
Тези данни показват, че предложеният набор
от процедури за изпитване е достатъчен за контролиране качеството на активната субстанция от
определения източник.
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1.1.3. Физикохимични характеристики, свързани
с бионаличността
Когато бионаличността на ВМП зависи от
активните субстанции, се предоставя следната
информация за тях като част от цялостното описание, независимо дали са включени, или не във
фармакопея:
– кристална форма и коефициенти на разтворимост;
– размер на частиците след пулверизация,
ако е необходимо;
– състояние на хидратация;
– коефициент на разделяне на масло/вода;
– pK/pH стойности.
Първите три показателя не се отнасят за субстанции, използвани само в разтвор.
1.2. Ексципиенти
Общите и специфични монографии от Европейската фармакопея са приложими за всички
субстанции, посочени в нея.
Ексципиентите отговарят на изискванията на
съответната монография от Европейската фармакопея. Когато такава монография не съществува,
може да се направи позоваване на фармакопея на
страна членка. При липса на такава монография
може да се направи позоваване на фармакопеята
на трета страна. Където е подходящо, допълнителни
изпитвания на контролни параметри, като размер
на частиците, стерилност и остатъчни разтворители,
допълват изискванията на монографията.
При липса на монография от фармакопея се
предлага и обосновава спецификация. Спазват се
изискванията за спецификациите за активна субстанция. Представят се предложените методи и
придружаващите ги данни относно валидирането.
Оцветителите, които влизат в състава на ВМП,
отговарят на изискванията за „Е“ код съгласно
Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към
използване на добавки в храните с изключение
на определени ВМП за локална употреба, като
каишки против паразити и ушни марки, при които
се използват други оцветители.
За новите ексцепиенти, които се използват за
първи път във ВМП или се отличават с нов начин
на приложение, се дава пълна характеристика,
подробни данни за производство и контрол и същевременно позоваване на подкрепящите данни за
безопасност – както клинични, така и неклинични.
1.3. Системи за затваряне на опаковката
1.3.1. Активна субстанция
Дава се информация относно системите за
затваряне на опаковката на активната субстанция.
Изискваното ниво на информация се определя от
физичното състояние (течно, твърдо) на активната
субстанция.
1.3.2. Краен продукт
Дава се информация относно системите за
затваряне на опаковката на крайния продукт.
Изискваното ниво на информация се определя от
начина на приложение на ВМП и от физичното
състояние (течно, твърдо) на формата на дозиране.
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Опаковъчните материали трябва да отговарят
на изискванията на съответната монография от
Европейската фармакопея. Когато такава монография не съществува, е възможно да се направи
позоваване на фармакопеята на страна членка.
При липса на такава монография е възможно да
се направи позоваване на фармакопеята на трета
страна. В този случай се доказва приложимостта
на тази монография.
При отсъствие на монография от фармакопея
за опаковъчния материал се предлага и обосновава спецификация. Представят се научни данни
относно избора и приложимостта на опаковъчния
материал.
За новите опаковъчни материали, които са в
непосредствен контакт с продукта, трябва да се
представя информация относно техния състав,
производство и безопасност.
За всяко едно устройство за дозиране или
прилагане на продукта, което се доставя с ВМП,
трябва да се представя информация относно спецификациите и при необходимост данни относно
изпълнението.
1.4. Субстанции от биологичен произход
Когато при производството на ВМП се използват
като изходни материали микроорганизми, тъкани
от растителен или животински произход, клетки
или течности (включително кръв) от човешки или
животински произход или биотехнологично конструирани клетки, произходът и хронологията на
изходните материали се описват и документират.
Описанието на изходния материал трябва да
включва производствена стратегия, пречиствателни/дезактивиращи процедури с тяхното валидиране и всички контролни процедури по време на
процеса, предназначени да гарантират качеството,
безопасността и съпоставимостта на партидите на
крайния продукт.
Когато се използват клетъчни банки, трябва
да се демонстрира, че клетъчните характеристики
са останали непроменени по време на пасажи на
клетъчните линии, използвани при производството
и след това.
Посевни материали, клетъчни банки и серумни
банки и когато е възможно, изходните материали,
от които са получени, трябва да се изпитват за
външни агенти.
При използване на изходни материали от
животински или човешки произход трябва да се
опишат мерките за гарантиране на отсъствието
на потенциални патогенни агенти.
Ако наличието на потенциално патогенни външни агенти е неизбежно, материалът се използва
само когато последваща обработка гарантира
тяхното премахване и/или инактивиране, като тя
се валидира.
Представя се документация, в която се удостоверява съответствието на семенните материали,
клетъчните семена, серумните партиди и останалите
материали от животински произход, които участват
в предаването на трансмисивната спонгиформна
енцефалопатия (ТСЕ), с обяснителните бележки
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към Ръководството за намаляване на риска от
предаване на животински агенти, предизвикващи
спонгиформна енцефалопатия чрез лекарствени
продукти и ВМП, както и със съответната монография от Европейската фармакопея. Сертификатът
за съответствие, издаден от Европейската дирекция
по качеството на лекарствата и здравеопазването,
с позоваване на съответната монография от Европейската фармакопея, може да се използва за
удостоверяване на съответствието.
Г. Контролни изпитвания, провеждани на междинните етапи от производствения процес
Досието трябва да включва данни за контролните изпитвания на продукта, които могат да се
провеждат на междинен етап от производствения
процес за осигуряване на съвместимостта на техническите характеристики и производствения процес.
Тези изпитвания са от основно значение за
проверката на съответствието на ВМП с формулата, когато, по изключение, заявителят предложи
аналитичен метод за изпитване на крайния продукт, който не включва анализ на всички активни
субстанции (или на всички компоненти на ексципиентите, подлежащи на същите изисквания като
активните субстанции).
Горепосоченото се прилага, когато контролът
на качеството на крайния продукт зависи от контролните изпитвания по време на производството, по-специално, ако субстанцията се определя
основно с нейния производствен метод.
Когато междинен продукт се съхранява преди
по-нататъшна обработка, срокът на съхранение
за междинния продукт трябва да се определя въз
основа на данни от изпитвания за стабилност.
Д. Изпитвания на крайния продукт
Контролът на крайния продукт трябва да се
отнася за всички фармацевтични форми, които
са произведени от същото начално количество
изходен материал и са преминали през едни и
същи производствени операции за стерилизация,
или в случаите на непрекъснат производствен процес – всички фармацевтични форми, произведени
за определен период от време.
Към заявлението за издаване на лиценз за
употреба заявителят трябва да представи всички
проведени обичайни изпитвания на всяка партида
от крайния продукт, както и честотата на тези,
които не се провеждат обичайно. Посочват се
допустимите граници за отделните показатели.
Документите, съпровождащи заявлението за
издаване на лиценз за употреба, трябва да включват данни, свързани с контролните изпитвания на
крайния ВМП при неговото пускане на пазара.
Те трябва да се представят съгласно изискванията
на монографии на Европейската фармакопея или
при липса на такива трябва да бъдат приложени
валидните за страната членка изисквания за ВМП.
При провеждане на контролни изпитвания и
граници освен посочените в монографии на Европейската фармакопея или съответно във фармакопея на страна членка трябва да се представи
доказателство, че крайният ВМП, изпитван съглас-
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но тези монографии, отговаря на изискванията за
качество според тази фармакопея за съответната
фармацевтична форма.
1. Общи характеристики на крайния ВМП
Определени изпитвания на общите характеристики на продукта винаги се включват в изпитванията на крайния продукт.
Тези изпитвания, когато е приложимо, се
отнасят до контрол на средните обеми и максималните отклонения, до механични, физични или
микробиологични изпитвания, органолептични
характеристики, физични характеристики като
плътност, pH, индекс на рефракция и т. н. Всички
посочени характеристики, стандарти и граници на
отклонения се определят от заявителя за всеки
един отделен случай.
Описват се подробно условията на изпитванията,
когато е необходимо, използваното оборудване/
апаратура и стандартите в случаите, когато те не
фигурират в Европейската фармакопея или фармакопеята на страна членка; същото се отнася
за случаите, когато методите, предписани от тези
фармакопеи, са неприложими.
Твърдите фармацевтични форми, предназначени
за перорално приложение, подлежат на изследвания
in vitro относно скоростта на отделяне и разтваряне на активната субстанция/и; когато ВМП се
прилага по друг начин, посочените изследвания
се провеждат, ако НВМС сметне за необходимо.
2. Идентификация и анализ на активната
субстанция/и
Идентификацията и анализът на активната
субстанция/и трябва да се извършват на представителна проба от производствена партида или
на определен брой дозови единици, анализирани
индивидуално.
Максимално допустимото отклонение в съдържанието на активната субстанция в крайния
ВМП по време на производството не трябва да
превишава ± 5 %, освен ако е налице съществено
основание за това.
Производителят трябва да предложи и обоснове
максималното допустимо отклонение на активната субстанция в крайния продукт до изтичане
на предложения срок на годност на базата на
тестовете за стабилност.
По изключение при сложни смеси с голям
брой активни субстанции или ако последните са
в много ниски концентрации, което усложнява и
затруднява анализа за всяка производствена партида на крайния ВМП, този анализ може да се
пропусне, но само при условие, че се извършва на
междинни етапи на производствения процес. Това
не се отнася за характеризирането на съответните
субстанции. Тази опростена техника се допълва
от метод за количествена оценка, позволяващ на
НВМС да потвърди съответствието на ВМП с неговата спецификация след пускането му на пазара.
Биологични количествени анализи in vivo
или in vitro са задължителни за случаите, когато
физико-химичните методи не могат да дадат
достатъчна информация за качеството на продук
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та. Такъв количествен анализ може да включва
референтни материали и статистически анализ,
позволяващ изчисление на определените граници.
Когато тези изследвания не могат да се проведат
за крайния ВМП, те трябва да се извършат на
междинен, възможно най-късен етап от производствения процес.
Когато посочените в част Б данни показват,
че при производството на ВМП количеството на
използваната активна субстанция е значително над
предвиденото, контролните изследвания на крайния
продукт трябва допълнително да включват химично,
а при необходимост и токсико-фармакологично изследване за характеризиране на промените на тази
субстанция, като методи за количествен анализ на
разпадните продукти. Това важи и когато данните
за стабилност показват намаляване съдържанието
на активната субстанция.
3. Идентификация и анализ на ексципиентите
Изпитването за горна и долна граница на
консервант, в частност антиоксидант, е задължително, както и изпитването за горна граница на
всеки друг ексципиент, който може да повлияе
неблагоприятно на физиологичните функции или
да окаже въздействие върху бионаличността на
активната субстанция, освен в случаите, когато
бионаличността е гарантирана от други подходящи
изследвания.
4. Изпитване за безопасност
Отделно от токсико-фармакологичните изследвания, приложени със заявлението за издаване
на лиценз за употреба, трябва да бъдат включени
данни за изследвания за безопасност като стерилност, бактериални ендотоксини, пирогенност и
локалната поносимост при животните, независимо
от това, дали такива изследвания трябва да бъдат
извършени съгласно установената практика за
гарантиране качеството на продукта.
Е. Изпитване за стабилност
1. Активна/и субстанция/и
Производителят трябва да проведе повторни
пълни изследвания за стабилност на активната
субстанция непосредствено преди влагането є в
производството на крайния продукт, когато тя
не е включена в монография от Европейската
фармакопея. Трябва да се опишат проведените
изследвания, използваните протоколи, приложените процедури за анализ и тяхното валидиране.
Производителят представя получените данни за
стабилност, на базата на които определя периода
на повторно изпитване и условията на съхранение
на активната субстанция. Трябва да се представят
задължително данните за стабилност и резюме на
протокола.
Когато за активната субстанция има сертификат
за съответствие, в който се определя периодът на
повторно изпитване и условията на съхранение,
за активната субстанция от този източник не се
изискват данни относно стабилността.
2. Краен продукт
Документите, придружаващи заявлението за
издаване на лиценз за употреба, трябва да съдържат:
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– описание на изпитванията за стабилност,
протоколи, процедури за анализ и тяхното валидиране, подкрепени от получените данни за стабилност, на базата на които заявителят определя
и предлага спецификациите от края на срока на
съхранение, срока на годност и условията за съхранение на ВМП;
– информация за предложения срок на годност
и спецификация, когато крайният продукт се прилага след възстановяване/разтваряне, подкрепени
със съответните данни за стабилност;
– резултати от изпитвания за стабилност на
продукта след първото отваряне на многодозовите
флакони в съответствие с предложената спецификация по време на употреба;
– изследване за взаимодействието на продукта
и опаковката при риск от такова взаимодействие,
особено когато става въпрос за инжекционни ВМП;
– декларация за възможно отделяне на разпадни продукти и методи за определянето им;
– максимално допустимите стойности на
индивидуални и общи разпадни продукти в края
на срока на годност;
– информация за задължителните данни за
стабилност и резюме на протокола;
– заключение, което съдържа резултати от
анализите, срокове на годност на продукта при
предложените условия на съхранение и начина на
употреба, спецификация на ВМП в края на срока
на годност и максимално допустимите стойности
на разпадни продукти в края на срока на годност
на ВМП.
Ж. Друга информация
В досието може да се включи информацията
относно качеството на ВМП, която не влиза в
обхвата на предходните раздели.
За медикаментозен премикс се представя информация относно нива и начин на включване,
хомогенност във фуража, съвместимост/годност
на фуража, стабилност във фуража и предложения
срок на съхранение във фуража. Представя се също
така и спецификация за медикаментозния фураж,
произведен от този медикаментозен премикс в съответствие с препоръчаните инструкции за употреба.
ЧАСТ 3. Изпитвания за безопасност и остатъчни количества
Документите, които придружават заявлението
за издаване на лиценз за употреба, трябва да бъдат представени съгласно чл. 279, буква „в“ ЗВД.
A. Изпитвания за безопасност
Глава I. Провеждане на изпитванията
Документацията за изпитвания за безопасност
включва данни за:
– потенциална токсичност на ВМП и всички
опасни или неблагоприятни реакции, които могат
да се наблюдават при препоръчаните изисквания
за употреба при животните, като изпитванията
трябва да са свързани с тежестта на патологичното състояние;
– потенциално вредни реакции за човека,
предизвикани от остатъчни количества от ВМП
или субстанция в храни, получени от третира-
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ни животни, и какви трудности тези остатъчни
количества могат да създадат на промишлената
преработка на храни;
– потенциален риск за човека в резултат на
контакт с ВМП, например при прилагането му
върху животни;
– потенциален риск за околната среда при
употребата на ВМП.
Данните трябва да бъдат сигурни и общовалидни.
Когато е необходимо, се използват математически и статистически методи за разработване на
експериментални методи и оценка на резултатите.
Предоставя се информация за терапевтичните възможности на продукта и за рисковете, свързани
с неговата употреба.
В някои случаи е необходимо да се изпитват
метаболитите от изходната суровина, когато те
присъстват като остатъчни количества.
Ексципиент, който се използва за първи път в
областта на фармацията, трябва да се разглежда
като активна субстанция.
1. Прецизна идентификация на продукта и на
неговата/ите активна/и субстанция/и
– международно непатентно наименование
(INN);
– наименованието от Международния съюз по
теоретична и приложна химия (IUPAC);
– номер по Chemical Abstract Service (CAS);
– терапевтична, фармакологична и химична
класификация;
– синоними и съкращения;
– структурна формула;
– молекулна формула;
– молекулна маса;
– степен на примеси;
– качествен и количествен състав на примесите;
– описание на физическите свойства;
– точка на топене;
– точка на кипене;
– парен натиск;
– разтворимост във вода и органични разтворители, изразена в g/l, като се посочва температурата;
– плътност;
– спектри на рефракция, ротация и т.н.;
– приготвяне/формулиране на продукта.
2. Фармакологични изследвания
Фармакологичните изследвания са от основно значение в изясняването на механизмите на
терапевтичния ефект на ВМП. По тази причина
изследванията, провеждани с опитни животни и
животни, за които е предназначен ВМП, следва
да бъдат включени в част 4.
Фармакологичните изследвания могат също
да помогнат за разбирането на токсикологичните
явления. В случаите, когато ВМП предизвиква
фармакологични ефекти при липсата на токсична
реакция или при дози, по-ниски от тези, които
предизвикват токсичност, тези фармакологични
ефекти се вземат предвид при оценка на безопасността на ВМП.
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Документацията по безопасността винаги трябва
да се предхожда от подробни данни за фармакологичните проучвания, проведени с лабораторни
животни, и всяка свързана с това информация,
събрана по време на клиничните изследвания с
животните, за които е предназначен ВМП.
2.1. Фармакодинамика
С цел да се разберат по-добре неблагоприятните ефекти, наблюдавани при изследванията с
животните, трябва да се предоставя информация
относно механизма на действие на активната/ите
субстанция/и и ВМП. Необходима е и информация
за първичните и вторичните му фармакодинамични ефекти.
2.2. Фармакокинетика
Предоставят се данни за фармакокинетичните взаимодействия на активната субстанция и
нейните метаболити с организма на животните,
използвани в токсикологичните изследвания. Това
обхваща: абсорбцията, разпределението, обмяната
на веществата и тяхното отделяне. Данните трябва
да бъдат съотнесени към резултатите от определянето на съотношението доза/ефект при фармокологичните и токсикологичните изследвания, за
да се определи подходящ начин на прилагане на
ВМП. Прави се сравнение с фармакокинетичните
данни, получени при изследвания на животинските
видове, за които е предназначен продуктът в част
4 на досието, глава I. Целта е да се види доколко
токсикологичните изследвания са показателни
за определяне на токсичността за животинските
видове, за които е предназначен продуктът.
3. Токсикология
Документацията относно токсикологията трябва
да е в съответствие с ръководството, публикувано
от Европейската агенция по лекарствата (ЕАЛ),
което включва:
– Основни изпитвания, задължителни за всеки
нов ВМП, предназначен за употреба при продуктивни животни. Въз основа на тях се прави оценка
за безопасността на всички остатъчни количества
в храните, получени от тях.
– Допълнителни изпитвания, които могат
да се наложат по специфични съображения във
връзка с токсичността. Например по отношение
на структурата, категорията и начина на действие
на активната субстанция.
– Специални изпитвания, които могат да подпомогнат анализа на данните, получени по време
на основните или допълнителните изпитвания.
Предмет на изследванията е/са активната/ите
субстанция/и, а не цялостният продукт. Когато се
налага изследване на цялостния продукт, това се
уточнява в текста по-долу.
3.1. Токсичност при приложение на еднократна доза
Проучванията при приложение на еднократна
доза могат да бъдат използвани за предвиждане на:
– възможните реакции от еднократно предозиране при животни, за които е предназначен ВМП;
– възможните ефекти при инцидентно прилагане при хора;
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– дозите, които могат да бъдат използвани
в изследванията за определяне на повторното
приемане на дозата.
Изследванията за токсичността при приемане
на еднократна доза трябва да разкрият острите
токсични ефекти на субстанцията и времето за
тяхното начало и ремисия.
Изследванията, които трябва да бъдат проведени, се подбират с оглед набавянето на информация относно безопасността на потребителите, а
именно, ако се предполага, че потребителят може
да е изложен на значителни количества от ВМП
посредством инхалация или контакт с кожата,
тези начини на излагане се подлагат на проучване.
3.2. Токсичност при повторно приемане на доза
Изпитванията за токсичност при повторно
приложение се извършват с цел установяване на
физиологични и/или патологични промени при
повторно приложение на активна субстанция или
комбинация от активни субстанции и за определяне
на връзката им с приложените дози.
В случаи, при които активната субстанция или
ВМП са предназначени за непродуктивни животни, изпитванията за токсичност при повторно
приложение обикновено се извършват само върху
един вид животни. Това изпитване може да бъде
заменено с опити върху животните, за които е
предназначен ВМП. Честотата, начинът на прилагане и продължителността на изследване трябва
да бъдат съгласно изискванията за клинична употреба, като изследователят обосновано определя
продължителността на опита и избраните дози.
При субстанции или ВМП, предназначени за
употреба при продуктивни животни, изпитването
на токсичността при повторно прилагане на доза
(в рамките на 90 дни) се извършва върху гризачи
или негризачи с оглед определяне на прицелните органи и на токсикологичните граници и
идентифициране на съответните видове и нива
на дозировка, които трябва да се използват при
изпитване на хроничната токсичност, ако това
бъде необходимо.
Изследователят обосновава избора си на видове, като има предвид съществуващите познания
за метаболизма на продукта при животни и хора.
Субстанцията за изпитване се прилага орално.
Изследователят ясно излага и дава своите основания за метода и честотата на прилагане и
продължителността на опитите.
Максималната доза обикновено следва да се
избере така, че да се предизвика появата на вредни
ефекти. Най-ниската доза следва да не предизвиква
появата на никакви доказателства за токсичност.
Оценката на токсичните ефекти се основава
на наблюдение върху поведението, растежа, хематологичните и физиологичните изпитвания,
по-специално тези, свързани с отделителните
органи, а също и върху доклади от аутопсии и
придружаващите ги хистологични данни. Изборът
и обхватът на всяка група изпитвания зависят от
използваните животински видове и нивото на
научните познания към съответния момент.
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В случай на нови комбинации на известни субстанции, които са изследвани съгласно настоящата
наредба, изпитванията при повторно прилагане
на доза, освен когато изпитванията за токсичност са доказали засилване или нови токсични
ефекти, могат да бъдат подходящо изменени от
изследователя, който изпраща основанията си за
тези изменения.
3.3. Поносимост при видовете животни, за
които е предназначен ВМП
Трябва да се представят обобщени данни за
всички признаци на непоносимост при видовете
животни, за които е предназначен ВМП по време
на изследването, съгласно изискванията на част 4.
Трябва да бъдат подробно описани проучванията,
дозите, при които е наблюдавана непоносимост,
видът и породите на третираните животни. Представят се и данни за неочаквани физиологични
промени. Пълните доклади от тези изследвания
се включват в част 4.
3.4. Репродуктивна токсичност, включително
токсичност на развитието
3.4.1. Проучвания за влиянието върху репродуктивността.
Предназначението на това проучване е да се
определи възможността за увреждане на мъжката
или женската репродуктивна функция или вредни ефекти върху потомството след прилагане на
проучваните субстанции или ВМП.
За фармакологично активни субстанции или
ВМП, предназначени за продуктивни животни, се
проучва ефектът върху репродуктивните способности, като се изследват при много поколения,
предназначено да установи всяко отражение върху
репродуктивността на бозайниците. Това включва
отражение върху мъжката и женската фертилност,
чифтосването, зачеването, имплантирането, способността на износване на плода до термин, раждането,
кърменето, оцеляването, растежа и развитието на
поколението от раждането до отбиването, половата
зрялост и последващата репродуктивна функция на
поколението като възрастни индивиди. Използват
се най-малко три дози. Максималната доза трябва
да бъде така определена, че да предизвика вредни
ефекти. Най-ниската доза следва да не предизвиква
никакви доказателства за токсичност.
3.4.2. Изследване на токсичността по отношение
на развитието.
При фармакологични активни субстанции или
ВМП, предназначени за продуктивни животни, се
провеждат изпитвания на токсичността по отношение на развитието. Тези изпитвания са предназначени да установят всеки един неблагоприятен
ефект върху бременната женска и развитието на
ембриона и зародиша, настъпил вследствие на
излагане на женската – от имплантирането през
бременността до деня преди датата, на която е
предвидено раждането. Тези неблагоприятни ефекти включват повишена токсичност спрямо тази,
наблюдавана при небременни женски, смърт на
ембриона/зародиша, промени в растежа на зародиша и структурни промени при зародиша. Изисква
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се провеждането на изпитване на токсичността
по отношение на развитието при плъховете. В
зависимост от получените резултати може да се
наложи провеждането на изследване при втори
вид в съответствие с установеното ръководство.
За фармакологично активни субстанции или
ВМП, които не са предназначени за употреба при
продуктивни животни, изследване на токсичността
по отношение на развитието се провежда при поне
един вид, който може да е вид, за който е предназначен ВМП , ако продуктът е предназначен за
употреба при женски животни, които биха могли
да се използват за разплод.
Въпреки това, когато се установи, че потре
бителите може да бъдат значително изложени на
ВМП при неговата употреба, се провеждат стандартни изследвания на токсичността по отношение
на развитието.
3.5. Изпитване за генотоксичност
Чрез изпитване за генотоксичност се оценява
възможността на субстанциите да причинят промени, предаващи се в генетичния материал на
клетките. Всяка нова субстанция, включена във
ВМП, трябва да бъде оценена за генотоксични
свойства.
Активната/ите субстанция/и обикновено се
подлага/т на извършването на стандартен набор
от изпитвания in vitro и in vivo за генотоксичност
в съответствие с установеното ръководство. В
някои случаи може да се наложи и изпитването
на един или повече метаболити, които се срещат
като остатъчни количества в храната.
3.6. Изпитване за канцерогенност
Относно решението, дали да се проведе изпитване за канцерогенност, се вземат предвид
резултатите от изпитванията за генотоксичност,
съотношението структура/действие и констатациите
от системните изпитвания за токсичност, които в
дългосрочен план могат да бъдат от значение за
неопластичните нарушения.
Взема се предвид всяка известна специфика на
вида в механизма на токсичност, както и всички
различия в метаболизма на подлаганите на изпитване видове, животински видове, за които е
предназначен ВМП, и хората.
Когато се налага провеждането на изпитване за
канцерогенност, обикновено се изисква двугодишно
изследване на плъхове и 18-месечно изследване
на мишки.
Ако това бъде научно обосновано по съответния
начин, изследванията за канцерогенност могат да
бъдат извършени само върху един вид гризач, за
предпочитане върху плъх.
3.7. Изключения
Когато ВМП е предназначен за локална употреба, трябва да бъде проучена системната абсорбция
при животните, за които е предназначен. Ако се
докаже, че системната абсорбция е незначителна, могат да бъдат пропуснати изпитванията за
токсичност при многократно приложение, репродуктивна токсичност и канцерогенност, освен в
случаите, когато:
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– при условията на употреба може да се очаква
поглъщане на ВМП от животното;
– активни субстанции или метаболити да попаднат в храни, получени от третираното животно;
– или при установените условия за прилагане
на ВМП може да се очаква друг вид на контакт
на потребителя с него освен чрез кожата.
4. Други изисквания
4.1. Специални изследвания
Допълнителни изследвания са необходими в
следните случаи:
– за някои видове субстанции, включени във
ВМП;
– по време на повторното прилагане на ВМП
са наблюдавани неблагоприятни ефекти върху
организма на тестовите и/или видовете животни,
за които е предназначен ВМП, като: имунотоксичност, невротоксичност, ендокринни нарушения.
Такива изследвания могат да бъдат тестове за
определяне на степента на сензибилизиране на
организма или тестове за невротоксичност, която
се проявява на по-късни етапи. В зависимост от
естеството на ВМП могат да се проведат допълнителни изследвания за скрития механизъм на
токсичния ефект на ВМП или проява на дразнимост. Тези изследвания обикновено се извършват
с крайния продукт.
Провеждането на тези изследвания и интерпретирането на резултатите от тях трябва да са
съобразени с научните достижения до този момент,
както и с установеното ръководство.
4.2. Микробиологични свойства на остатъчните
субстанции
4.2.1. Потенциални ефекти върху човешката
чревна флора.
Потенциалният микробиологичен риск за човешката чревна флора от остатъчни антимикробни
съединения трябва да бъде проучен в съответствие
с установеното ръководство.
4.2.2. Потенциални ефекти върху микроорганизми, използвани за промишлената преработка
на храни.
В определени случаи може да е необходимо
провеждането на изпитвания, за да се определи
дали микробиологично активните остатъчни количества могат да повлияят върху технологичните
процеси при промишлената преработка на храни.
4.3. Наблюдения при хора
Трябва да се представи информация, показваща
дали активните субстанции на ВМП се използват
като лекарствени продукти за човешка употреба.
В тези случаи се изготвя доклад за всички
наблюдавани ефекти (включително неблагоприятни реакции) при хора и причината за тях,
доколкото могат да са от значение за оценката
на безопасността на ВМП, включително при
необходимост резултатите от публикуваните
изследвания; когато съставки на ВМП сами по
себе си не се използват или вече не се използват
като лекарствени продукти за терапия на хора,
се посочат причините за това.
4.4. Развитие на резистентност
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Когато естеството на ВМП го налага, се представят данни за евентуалното развитие на резистентни микроорганизми вследствие употребата му.
От особена важност е да се посочи и механизмът
за възникване на подобна резистентност. В този
случай заявителят е длъжен да предложи мерки
за ограничаването є, съобразени с предвидената
употреба на дадения ВМП.
Анализът на резистентността в рамките на
клиничната употреба на продукта трябва да е
в съответствие с част 4. Когато това е уместно,
се извършват взаимни позовавания на данните,
посочени в част 4.
5. Безопасност на потребителите
Трябва да се представи обсъждане относно
установените в предходните раздели ефекти и
обвързването им с вида и размера на контакта
на човек с продукта с оглед формулирането на
подходящи предупреждения за потребителите и
други мерки за управление на риска.
6. Оценка на риска за околната среда
6.1. Оценката на риска за околната среда,
свързан с ветеринарномедицинските продукти,
които не съдържат или не се състоят от генетично
модифицирани организми
Провежда се оценка на риска за околната
среда, за да се установи потенциалният нежелан
ефект, който употребата на ВМП може да нанесе
на околната среда, както и за да се определи
рискът от подобен ефект. В оценката се определят предпазните мерки, които са необходими за
намаляване на такива рискове.
Тази оценка трябва да се извършва в две фази.
Първата фаза от оценката се провежда винаги.
Предоставят се подробни данни от оценката в
съответствие с приетото ръководство. Оценката
показва потенциалното излагане на околната среда на продукта и нивото на свързания с подобно излагане риск, като се отчитат по-специално
следните аспекти:
– животински видове, за които е предназначен
ВМП, и предложеният начин на употреба;
– методът на прилагане, и по-специално вероятната степен, до която продуктът ще попада
директно в системите на околната среда;
– възможното отделяне на продукта, неговите
активни субстанции или съответните метаболити
в околната среда чрез третираните животни;
– изхвърлянето на неизползван ветеринарномедицински продукт или друг отпадъчен продукт.
Във втората фаза се провежда допълнително
специфично изследване на развитието и ефектите
от продукта върху определени екосистеми в съответствие с установеното ръководство. Вземат
се предвид степента на излагането на околната
среда на продукта и наличната информация
за физични/химични, фармакологични и/или
токсикологични свойства на съответната(ите)
субстанция(и), включително на метаболитите в
случай на идентифициран риск, която е получена
в хода на провеждането на другите изпитвания и
опити, изисквани от настоящата наредба.
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6.2. Оценка на риска за околната среда, свързан с ВМП, които съдържат или се състоят от
генетично модифицирани организми
При ВМП, който съдържа или се състои от
генетично модифицирани организми, заявлението
се придружава и от документи съгласно разпо
редбите на глава четвърта от Закона за генетично
модифицирани организми, член 2 и част С от
Директива 2001/18/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета относно съзнателното освобождаване
на генетично модифицирани организми в околната
среда и за отмяна на Директива 90/220/ЕИО на
Съвета (OB, L 106, 17.4.2001 г.).
Глава II. Предоставяне на данни и документи
Досието за изпитването за безопасност включва:
– списък на всички изследвания, включени
в досието;
– заявление в потвърждение на това, че всички
данни, благоприятни или неблагоприятни, известни
на заявителя при подаването на заявлението, са
включени в досието;
– аргументи за пропускането на определен
вид изследване;
– обяснение за включването на алтернативен
вид изследване;
– обсъждане на приноса, който дадено изследване, проведено преди изследванията, извършени
в съответствие с добрата лабораторна практика
(ДЛП), може да има за цялостната оценка на риска.
Всеки доклад от изследването включва:
– копие на плана за изследване (протокол);
– заявление за съответствие с добрата лабораторна практика (ДЛП), където това е приложимо;
– описание на използваните методи, апаратура
и материали;
– описание и обосновка на системата за
изпитване;
– статистически анализ на резултатите, когато
е уместно;
– достатъчно подробно описание на получените резултати, което да позволи резултатите да
бъдат критично оценени независимо от тълкуването
им от автора;
– обсъждане на резултатите, придружено от
коментари за наблюдаваните и ненаблюдаваните
нива на ефект и за всякакви необичайни констатации;
– подробно описание и задълбочено обсъждане
на резултатите от проучването на профила на безопасност на активната субстанция и отношението
му към изследването на потенциалния риск, който
остатъчните количества представляват за хората.
Б. Остатъчни количества
Глава I. Провеждане на изпитванията
1. Въведение
За целите на настоящото приложение се прилагат определенията от Регламент (ЕИО) № 2377/90
на Съвета относно установяване на процедура на
Общността за определяне на максимално допустими граници на остатъчни вещества в храни от
животински произход.
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Изследването на изчерпването на остатъчните
количества в месото или яйцата, млякото и меда
от третирани животни има за цел да определи
при какви условия и до каква степен остатъчните
количества могат да се задържат в храните, произведени от тези животни. Освен това изследванията
позволяват определянето на карентен срок.
При ВМП, предназначени за употреба при продуктивни животни, документацията за остатъчните
количества трябва да показва:
а) до каква степен и колко дълго остатъчните
количества от ВМП или неговите метаболити
остават в месото на третираното животно или
в млякото, яйцата и/или меда, получени от тях;
б) за да се избегне всякакъв риск за здравето на
потребителя на храни от третирани животни или
да се предотвратят проблемите при промишлената
преработка на храни, е възможно да се установят
реалистични карентни срокове, които могат да се
спазват при практическите условия на отглеждане;
в) че аналитичният(ите) метод(и), използван(и)
при изследването на изчерпването на остатъчните
количества, е/са достатъчно валидиран(и), за да
създаде(ат) нужната сигурност, че предоставените
данни относно остатъчните количества са подходяща основа за карентен срок.
2. Метаболизъм и кинетика на остатъчните
субстанции
2.1. Фармакокинетика (абсорбция, разпределение, метаболизъм, екскреция)
За целта на фармакокинетичните изследвания,
свързани с остатъчните субстанции от ВМП, трябва да се представят обобщени данни за оценка
на абсорбцията, разпределението, метаболизма и
екскрецията на ВМП при животните, за които е
предназначен.
Крайният ВМП или препарат със сравними с
крайния продукт характеристики от гледна точка
на бионаличността се прилага на животните, за
които е предназначен, в максималната препоръчана доза.
Като се вземе предвид методът на прилагане,
се описва цялостно степента на абсорбция на
ВМП. Ако е доказано, че системната абсорбция
на продукти за локално приложение е незначителна, не се изискват по-нататъшни изследвания
за остатъчните количества.
Описва се разпространението на ВМП в животните, за които е предназначен; вземат се под
внимание възможността за свързване на плазма
и протеин или за преминаване в млякото или
яйцата и натрупването на липофилни съставки.
Описват се пътищата за екскреция на продукта от животните, за които е предназначен
ВМП. Главните метаболити се идентифицират и
характеризират.
2.2. Изчерпване на остатъчните количества
от ВМП
Целта на тези изследвания, чрез които се
измерва степента на намаляване на остатъчните
субстанции от ВМП в тъканите на третираните
животни след последното приложение на ВМП,
е да се определят карентните срокове.
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Наличните остатъчни субстанции от ВМП се
определят посредством подходящ физичен, химичен
или биологичен метод в различни интервали от
време след последното прилагане на ВМП, като
се отбелязват техническите процедури, сигурността
и чувствителността на използвания метод.
3. Аналитичен метод за определяне на остатъчни количества
Описват се подробно аналитичните методи,
които се използват при изследване на изчерпването
на остатъчните количества от ВМП. Предложените
методи се валидират.
Описват се следните характеристики:
– специфичност;
– прецизност;
– точност;
– граница на откриване;
– количествена граница ;
– практичност и приложимост при нормални
лабораторни условия;
– чувствителност на външни влияния;
– стабилност на остатъчните количества.
Предложеният метод за анализ трябва да се
разглежда по отношение на научните постижения
в момента на подаване на заявлението за издаване
на лиценз за употреба на ВМП.
Аналитичният метод са представя в международно договорен формат.
Глава II. Предоставяне на данни и документи
Идентифициране на продукта
ВМП, използван(и) по време на изпитването
за остатъчни количества, се идентифицира(т),
като се посочват:
– състав;
– физични и химични (активност и чистота)
резултати от изпитванията за съответната(ите)
партида(и);
– партиден номер;
– връзка с крайния ВМП;
– специфична активност и радиоактивна чистота на белязаните субстанции;
– позиция на белязаните атоми в молекулата.
Досието за изпитването за остатъчни количества включва:
– списък на всички изследвания, включени
в досието;
– заявление, че всички данни, благоприятни
или неблагоприятни, известни на заявителя при
подаване на заявлението, са включени в досието;
– аргументи за пропускане на определен вид
изследване;
– обяснение за включването на алтернативно
изследване;
– обсъждане на приноса на дадено изследване
преди въвеждане на добрата лабораторна практика,
който може да има за цялостната оценка на риска;
– предложение за карентен срок.
Всеки доклад от изследване трябва да включва:
– копие на плана за изследването (протокол);
– заявление за съответствие с добрата лабораторна практика, където това е приложимо;
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– описание на използваните методи, апаратура
и материали;
– реални данни от проведените изпитвания,
включващи критична преценка на получените
резултати независимо от тяхната интерпретация
от автора;
– статистически анализ на резултатите, когато
такъв се изисква от програмата за изпитванията,
и отклоненията на данните;
– обсъждане на резултатите;
– обективно обсъждане на получените резултати и внасяне на предложения относно карентните срокове, необходими, за да се гарантира, че
в храните, получени от третирани животни, няма
остатъчни количества, които биха довели до риск
за потребителите.
Част 4. Предклинични и клинични изпитвания
Данните от заявлението, което се подава за
издаване на лиценз за употреба на ВМП съгласно
чл. 279, буква „г“ ЗВД, трябва да съответстват на
изискванията, представени в тази част.
Глава I: Изисквания към предклиничната документация
Целта на предклиничните изпитвания е да се
определят фармакологичната активност и поносимостта на ВМП.
А. Фармакологични изследвания
А.1. Фармакодинамика
Определят се характеристиките на фармакодинамичните ефекти на активната(ите) субстанция(и),
включена(и) във ветеринарномедицинския продукт.
Фармакодинамичните изследвания трябва да
следват два отделни подхода:
1. подробно се описват механизмът на действие
и фармакологичният ефект съгласно препоръчаното
приложение на ВМП в практиката; резултатите
трябва да бъдат изразени количествено, например
като се използват диаграмите доза/ефект, време/
ефект и др., и където е възможно, сравняване на
субстанцията на ВМП и друга субстанция, чиято
активност е добре позната; в случаите, когато се
заявява по-висока ефикасност на активната субстанция, трябва ясно да се демонстрира разликата
и да се посочи, че тя е статистически значима;
2. изследователят представя цялостна фармакологична оценка на активната субстанция, като
специално отбелязва възможните неблагоприятни
реакции; по принцип се изследват ефектите върху
основните телесни функции.
Изследва се ефектът от другите характеристики
на продуктите (като начин на приложение или
приготвяне на продукта) върху фармакологичната
активност на активната субстанция.
Изследванията трябва да са по-интензивни в
случаите, когато препоръчаната доза е близка до
дозата, която може да доведе до неблагоприятни
реакции.
Експерименталните техники, освен ако не
са стандартни процедури, трябва да се опишат
подробно и по начин, който позволява да бъдат
възпроизвеждани, като изследователят трябва да
установи тяхната валидност. Експерименталните
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резултати от проведените изпитвания трябва да
бъдат изложени ясно и да бъде цитирана тяхната
статистическа значимост.
Изследват се всички количествени промени по
отношение на получените реакции в резултат от
многократно приложение на субстанцията, освен ако
са посочени основателни причини за противното.
ВМП с фиксирани комбинации могат да се
получат както на фармакологична основа, така и
по клинични показания. В първия случай фармакодинамичните и/или фармакокинетичните изследвания трябва да докажат, че посочената лекарствена
комбинация е добра за клинична употреба. Във
втория случай, когато научната аргументация за
лечебната комбинация се търси чрез клинични
изпитвания, проучването ще определи дали очакваните ефекти от комбинацията могат да бъдат
доказани при животни, като най-малко се проверява
значението на всяка неблагоприятна реакция. Ако
комбинацията включва нова активна субстанция,
последната предварително се проучва задълбочено.
А.2. Развитие на резистентност
Когато естеството на ВМП го налага, се представят данни за евентуалното развитие на резистентни микроорганизми вследствие употребата му.
От особена важност е да се посочи и механизмът
за възникване на подобна резистентност. В този
случай заявителят е длъжен да предложи мерки
за ограничаването є, съобразени с предвидената
употреба на дадения ВМП.
Ако е необходимо, се правят препратки към
данните, изложени в част 3 на досието на ВМП.
A.3. Фармакокинетика
В контекста на оценката на клиничната без
опасност и ефикасност на ВМП се изискват основни фармакокинетични данни относно новата
активна субстанция.
Целите на фармакокинетичните изследвания
за животинските видове, за които е предназначен продуктът, могат да бъдат разделени на три
основни области:
а) описателна фармакокинетика, водеща до
оценка на основни параметри, като телесен клирънс, обем на разпределение, средно време на
полуживот и др.;
б) използване на тези параметри за изследване
на връзката между дозовия режим, плазмената
и тъканната концентрация и фармакологичните,
терапевтичните или токсичните ефекти;
в) сравняване на фармакокинетичните данни
при различните видове животни, за които е предназначен продуктът, и изследване на възможните
различия между тях, които оказват влияние върху
безопасността и ефикасността на ВМП.
Фармакокинетичните изследвания по правило
са необходимо допълнение на фармакодинамичните
изследвания с цел подпомагане на клиницистите
при установяване на дозовия режим (начин и
място на приложение, доза, дозов интервал, брой
на приложения и др.) и адаптиране на дозовия
режим според определени характеристики на популацията (напр. възраст, заболяване).
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Когато фармакокинетичните изследвания са
представени в част 3, към тях могат да се правят
взаимни препратки.
В случаите на нови комбинации от познати
субстанции, които са били изследвани в съответствие с указанията на тази наредба, не се изискват
фармакокинетични изследвания на фиксирана
комбинация, ако може да се докаже, че използването на активните субстанции като фиксирана
комбинация не променя техните фармакокинетични свойства.
Бионаличност/биоеквивалентност
Изследвания за бионаличност се провеждат, за
да се установи биоеквивалентността:
– когато се сравнява нова формулировка със
съществуваща;
– когато се сравнява нов метод или начин на
приложение с вече съществуващ такъв.
B. Поносимост на ВМП при животните, за
които е предназначен
Изследванията за локална и обща поносимост
трябва да се провеждат при всички видове животни,
за които е предназначен ВМП с цел определяне на
признаците на поносимост и адекватен толеранс
на безопасност без клинични симптоми, като се
използват препоръчаните начини на приложение.
Това може да се постигне чрез увеличаване на
терапевтичната доза и/или продължителността
на лечението. Докладът от изпитванията трябва
да съдържа възможно най-много информация
относно очакваните фармакологични ефекти и
неблагоприятни реакции.
Глава II. Изисквания към клиничната документация
1. Основни принципи
Целта на клиничните изпитвания е:
– да се докаже или потвърди ефикасността
на ВМП след прилагане на препоръчаната доза;
– да се определят показанията и противопоказанията в зависимост от вид, възраст, порода и пол;
– да се определи начинът на употреба;
– да се установят всички странични реакции;
– да се определи неговата безопасност и
поносимост при нормални условия на употреба.
Експерименталните данни се потвърждават с
данни, получени при нормални теренни условия.
Освен когато е оправдано, клиничните изпитвания трябва да се провеждат с група контролни
животни (контролни клинични опити). Полученият резултат трябва да се сравнява с получения
от третирани животни, за които е предназначен
лицензираният продукт, животни, приели плацебо,
или животни, които не са били третирани. Всички
получени резултати, положителни или отрицателни,
се докладват.
Установените статистически принципи се използват при определяне на концепцията на протокола, анализа и оценката на клиничните опити.
Когато ВМП е предназначен преди всичко като
стимулатор, трябва да се обърне внимание на:
– производството на животински продукти;
– качествата на животинския продукт (органолептични, хранителни, хигиенни и технологични);
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– хранителна ефективност и растеж на животното;
– общ здравен статус на животното.
2. Провеждане на изпитванията
Всички ветеринарни клинични изпитвания
трябва да се провеждат в съответствие с подробен
протокол на изпитването.
Освен ако не е обосновано друго, клиничните
теренни опити се извършват в съответствие с установените принципи за добра клинична практика.
Доброто състояние на животните, включени
в изпитването, трябва да е обект на ветеринарен
контрол и трябва да се има предвид по време на
изработването на всеки протокол на изпитване и
през целия период на провеждане на изпитването.
Изискват се предварително установени писмени
процедури за организацията, провеждането, събирането на данни, документирането и проверката
на клиничните изпитвания.
Преди започване на всяко изпитване трябва
да бъде получено и документирано официалното
съгласие на собственика на животните, които
ще се използват в изпитването. В частност собственикът трябва да бъде писмено информиран
за последствията от участието в изпитването, за
последваща необходимост опитните животни да са
на разположение за целите на изпитването или за
производство на храни от третираните животни.
Копие от това съгласие с подпис и дата от собственика на животните трябва да бъде включено
към документацията на изпитването.
Върху опаковките на изпитвания ВМП трябва
да се съдържа необходимата информация съгласно
Наредбата за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ВМП освен
в случаите, когато се провежда т. нар. сляп опит.
Във всички случаи думите „само за употреба при
ветеринарномедицински изпитвания“ се поставят
по забележим и незаличим начин върху етикета.
Глава III. Данни и документи
Както във всяка научна дейност, досието относно ефикасността на ВМП трябва да включва
увод, дефиниращ темата, придружен от всякаква
полезна библиографска информация.
Досието за ефикасността включва цялата
предклинична и клинична документация и/или
резултати от опитите.
Цялата предклинична и клинична документация
трябва да е достатъчно подробна с оглед извър
шване на обективна оценка. Всички изследвания
и изпитвания независимо дали са благоприятни
или неблагоприятни за заявителя трябва да бъдат
докладвани.
1. Резултати от предклинични изпитвания
1.1. Когато е възможно, се представят данни
за резултатите от:
a) изпитвания, доказващи фармакологичното
действие;
б) изпитвания, доказващи фармакологичните
механизми, които са в основата на терапевтичния
ефект;
в) изпитвания, доказващи основните фармакокинетични процеси;
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г) изпитвания, доказващи безопасността за
животните, за които е предназначен ВМП;
д) изпитвания за резистентност.
Ако по време на изпитването се появят неочаквани резултати, те трябва да се опишат подробно.
1.2. За всички предклинични изпитвания допълнително се представя:
a) резюме;
б)подробен протокол от изпитването с описание
на използваните методи, апаратура и материали,
видове, възраст, години, пол, брой, порода или
род на животните, доза, начин и схема за приложение на ВМП;
в) статистически анализ на резултатите, когато
е уместно;
г) обективно обсъждане на получените резултати със заключения относно безопасността и
ефикасността на продукта.
Цялостното или частичното пропускане на тези
данни трябва да бъде обяснено.
2. Резултати от клиничните наблюдения
2.1. Всеки изследовател трябва да представи
всички данни в индивидуален протокол в случай
на индивидуално третиране или в групов протокол
в случаите на групово третиране, както следва:
а) име, адрес, длъжност и квалификация на
главния изследовател;
б) място и дата на третирането; име и адрес
на собственика на животните;
в) данни от протокола на изпитването с описание
на използвания метод, включително методите на
рандомизация и начина на осигуряване на сляп
опит, ако той е такъв, подробности за начина на
приложение, схема на третиране, доза, идентификация на опитните животни, видове, порода или
род, възраст, тегло, пол, физиологичен статус;
г) начин на отглеждане и хранене, състав на
фуража, вид, състав и количество на всички добавки, съдържащи се в него;
д) история на заболяването (колкото може
по-пълна), поява и протичане на интеркурентни
заболявания;
е) диагноза и начини за поставянето є;
ж) симптоми и тежест на заболяването, ако е
възможно, според конвенционалните критерии;
з) прецизно идентифициране на клиничните
постановки, използвани при изпитването;
и) дозиране на ВМП, метод, начин и честота на
приложение и предпазни мерки, ако има такива по
време на приложението (напр. продължителност
на инжектиране и пр.);
й) продължителност на третиране и период на
последващото наблюдение;
к) всички подробности относно лекарствените
продукти (други освен този, който се изследва),
които са предписвани в периода на изследване,
преди или заедно с изпитвания продукт и в последния случай – подробности за наблюдаваните
взаимодействия;
л) всички резултати от клиничните изпитвания (включително неблагоприятни и отрицателни
резултати) с пълно посочване на клиничните на-
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блюдения и резултатите от обективните тестове
за активност (лабораторни анализи, физиологични
тестове), необходими за оценка на тази част от
досието; използваните техники трябва да се опишат
и да се обясни значението на всички отклонения в
резултатите (напр. отклонение от метода, отклонение между индивидуалните тестове или ефекти от
лечението); доказването на фармакодинамичния
ефект при животните само по себе си не е достатъчно, за да се обосноват заключенията относно
терапевтичния ефект;
м) всички подробности за каквито и да са
неочаквани ефекти, опасни или не, и всички предприети мерки, като по възможност се изследва
връзката причина/ефект;
н) ефект върху продуктивността на животните
(напр. яйценосене, млеконадой и репродуктивна
функция);
o) ефекти върху качеството на храните, получени
от третираните животни, в частност в случай на
ВМП, използвани като стимулатори;
п) заключение за всеки отделен случай или
когато се отнася за групови изпитвания – за всеки
групов случай.
Всички пропуснати данни по точки „а“ – „п“
трябва да се обосноват.
Притежателят на лиценза за употреба трябва да
осигури съхранението на оригиналните документи,
които са основата на предоставената документация,
най-малко пет години след изтичане на лиценза
за употреба на ВМП.
2.2. По отношение на всяко клинично изпитване
клиничните наблюдения трябва да се резюмират
във вид на кратък обзор на изпитванията и резултатите от тях, като включват в частност:
а) брой на контролите, брой на третираните животни, индивидуално или групово, с класифициране
според видове, породи или родове, възраст и пол;
б) брой на животните, изтеглени преждевременно от изпитването, и причината за това изтегляне;
в) в случай на контролни животни дали:
– не са третирани;
– третирани са с плацебо;
– третирани са с друг лицензиран за употреба
ВМП с известна ефикасност;
– третирани са с активни субстанции с различна фармакологична форма или с различен
начин на приложение;
г) честота на наблюдаваните неблагоприятни
реакции;
д) наблюдения относно продуктивността на
животните (напр. яйценосене, млеконадой, репродуктивна функция и качество на храната);
е) данни относно опитни животни с повишен
риск, като възраст, начин на отглеждане и хранене,
предназначение, или животни, чието физиологично
или патологично състояние изисква специално
разглеждане;
ж) статистическа оценка на резултатите, където
това се изисква от програмата за изпитване.
Накрая изследователят прави общи заключения
относно получените резултати, като изразява своето становище за безопасността на ВМП съгласно
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предложените условия за употреба, неговото терапевтично действие и всяка полезна информация
по отношение на показания и противопоказания,
доза и средна продължителност на лечението и
където е уместно, всички взаимодействия с други
лекарствени продукти или фуражни добавки, както и всички специални предпазни мерки, които
трябва да бъдат взети по време на лечението, и
клиничните симптоми на предозиране.
В случай на ВМП с фиксирана комбинация
изследователят трябва също да даде заключения,
касаещи безопасността и ефикасността на продукта, сравнени с индивидуалното прилагане на
отделните му активни субстанции.

Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИМУНОЛОГИЧНИ ВМП
Без да засяга специалните изисквания, установени от законодателството на Общността за контрола
и изкореняването на специфични инфекциозни
заболявания при животните, за имунологичните
ВМП трябва да се прилагат следните изисквания,
освен когато продуктите са предназначени за
употреба от определени видове или са със специфични показания, както е посочено в дял III и в
съответните насоки.
Част 1: Резюме на досието
А. Административни данни
Имунологичният ВМП, предмет на заявлението,
се идентифицира чрез неговото наименование и
наименованието на активната(ите) субстанция(и),
както и с биологичната активност, активност или
титъра, фармацевтичната форма, начина и метода
на приложение и описание на крайния вид на
продукта, в това число опаковането, етикетирането
и листовката. Разтворителите могат да бъдат опаковани с флаконите ваксина или отделно от тях.
Информацията относно разтворителите, необходима за приготвянето на крайния имунологичен
ВМП, трябва да се включва в досието. Даден
имунологичен ВМП се счита за един продукт дори
когато за приготвянето на различни препарати на
крайния продукт са нужни повече от един разтворител, например за прилагането по различни
начини или методи.
Трябва да се посочат името и адресът на заявителя заедно с името и адреса на производителя и на
помещенията, където се извършват различните етапи
от производството и контрола (включително производителя на крайния продукт и производителя(ите)
на активната(ите) субстанция(и), и ако е необходимо, името и адресът на вносителя.
Заявителят трябва да идентифицира броя и
наименованията на томовете документация, представена в подкрепа на заявлението, и да посочва
какви проби, ако има такива, също са предоставени.
Трябва да се приложат към административната
информация и копията от документа, показващ,
че производителят е лицензиран да произвежда
имунологични ВМП. Освен това трябва да се
предоставя списък на организмите, с които се
работи на производственото място.
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Заявителят изпраща списък на страните, в които
е издадено разрешително, и списък на страните,
до които е подадено или отказано заявление.
Б. Кратка характеристика на продукта, етикетиране и листовка
Заявителят предлага кратка характеристика на
продукта в съответствие с приложение № 1, част 1, Б .
Трябва да се представи предложение за текст
на етикета за първичната и външната опаковка
в съответствие с Наредбата за изискванията към
данните върху опаковката и в листовката за
употреба на ВМП заедно с листовка, когато се
изисква такава.
Освен това заявителят трябва да предостави един
или повече образци или модели на крайния ВМП
на български или английски език; моделът може
да се предостави в черно-бял вид и в електронен
формат, в случай че е получено предварително
разрешение от НВМС.
В. Експертни доклади
Всеки подробен и критичен експертен доклад
трябва да се изготвя в светлината на научните
познания към момента на подаване на заявлението. Той трябва да съдържа оценка на различните
изпитвания и опити, които съставляват досието за
издаване на лиценз за употреба, и да разглежда
всички въпроси, важни за оценката на качеството,
безопасността и ефикасността на имунологичния
ВМП. Той трябва да включва подробните резултати
от изпитванията и опитите и точни библиографски
справки.
Всички важни данни се обобщават в допълнение към експертния доклад, когато е възможно в
таблична и графична форма. Експертният доклад
трябва да съдържа точни позовавания на информацията, съдържаща се в досието.
На експертния доклад трябва да се поставят подпис и дата, а информацията относно образованието,
квалификацията и професионалния опит на автора
се прибавя като приложение. Трябва да се посочи
професионалната връзка между автора и заявителя.
Част 2: Химични, фармацевтични и биологични/
микробиологични данни (качества)
Всички процедури по изпитване трябва да
изпълняват необходимите критерии за анализ и
контрол на качеството на изходните материали
и крайния продукт и да подлежат на валидиране.
Трябва да се предоставят резултатите от изследванията за валидиране. Всички специални апаратури
и оборудване, които могат да се използват, трябва да се описват в подходящи подробности, при
възможност придружени със схема. Формулите
на лабораторните реактиви се допълват, ако е
необходимо, и от производствения метод.
При процедури на изпитване, включени в Европейската фармакопея или във фармакопеята на
страна членка, това описание може да се замени с
подробно позоваване на въпросната фармакопея.
Ако се разполага с такива, се използват справочни химични и биологични референтни материали
от Европейската фармакопея. Ако са използвани
други референтни препарати и стандарти, те се
идентифицират и описват подробно.
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А. Качествен и количествен състав на съставките
1. Качествен състав
Под „качествен състав“ на всички съставки на
имунологичния ВМП се разбира посочването или
описанието на:
– активната субстанция(и);
– съставките на аджувантите;
– съставката(ите) на ексципиентите, независимо от тяхното естество или използваното количество, включително консерванти, стабилизатори,
емулгатори, оцветители, овкусители, ароматизатори, маркери и други;
– съставки на фармацевтичната форма, прилагана на животни.
Тези данни трябва да се допълват от съответни данни, отнасящи се до опаковката, и ако
е необходимо, до начина на затваряне заедно с
подробности относно приспособленията, с които
имунологичният ВМП се използва или прилага,
които се доставят с него. Ако приспособлението
не е доставено заедно с имунологичния ВМП,
съответната информация за него трябва да се
предоставя, когато това е необходимо за оценката
на продукта.
2. Общоприета терминология
Общоприетата терминология, която следва да
се използва:
– по отношение на субстанциите, които са
включени в Европейската фармакопея или ако не
са – във фармакопеята на една от страните членки,
основното заглавие на въпросната монография,
която е задължителна за всички такива субстанции,
с позоваване на съответната фармакопея;
– по отношение на други субстанции, международното непатентно наименование, препоръчано
от Световната здравна организация, което може
да се придружава от друго непатентно наименование, или в противен случай от точното научно
обозначение; субстанции, които нямат международно непатентно наименование или точно
научно обозначение, се описват, като трябва да
се посочва по какъв начин и от какво са приготвени; при необходимост тази информация се
допълва от съответни подробности по отношение
на оцветителите обозначаване с определения за
тях „Е“ код в Директива 78/25/ЕИО на Съвета
относно сближаването на законодателствата на
страните членки, отнасящи се за оцветителите, които могат да се добавят към лекарствени препарати
(ОВ L 11 от 14.І.1978 г).
3. Количествен състав
Трябва да се посочи количественият състав
на активните субстанции на имунологичен ВМП,
като е необходимо да се определят винаги когато
е възможно, броят на организмите, специфичното
съдържание на протеини, масата, броят международни единици (IU) или единиците биологична
активност, или за единица дозировка или за обем,
и с оглед на аджуванта и съставките на ексципиентите, масата или обема на всяка от тях, като
се вземат под внимание данните, предоставени
в раздел Б.
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Когато е определена международна единица за
биологична активност, тя следва да се използва.
Единиците биологична активност, за които няма
публикувани данни, се изразяват по такъв начин,
че да предоставят недвусмислена информация за
активността на съставките, например като се посочи имунологичният ефект, на който се основава
методът за определяне на дозата.
4. Разработване на продукта
Трябва да се предостави обяснение относно
състава, компонентите и опаковките, подкрепено с
научни данни за разработването на продукта. Трябва
да се посочи предозирането с обяснение за него.
Б. Описание на производствения метод
Описанието на производствения метод, придружаващо заявлението за издаване на лиценз за
употреба, трябва да се изготвя по такъв начин,
че да дава подходящо описание на естеството на
използваните операции.
За тази цел описанието трябва да включва
най-малко:
– описание на различните етапи на производство (включително производство на антиген
и процедури за пречистване), за да може да
се направи оценка на възпроизводимостта на
производствената процедура и на рисковете от
нежелани ефекти върху крайните продукти, като
микробиологично замърсяване;
– доказателство за валидирането на ключови
етапи от производствения процес и валидирането
на производствения процес като цяло, като се
представят резултатите от 3 последователни партиди, произведени по описания метод;
– пълни подробности относно предпазните
мерки, взети за гарантиране на хомогенността
и съпоставимостта на всяка партида от крайния
продукт, в случай на непрекъснато производство;
– изброяване на всички субстанции с посочване
на съответните етапи, в които са използвани, в
това число субстанциите, които не могат да бъдат
възстановени по време на производството;
– подробно описание на смесването с количествени данни за всички използвани вещества;
– посочване на етапите на производство, на
които се извършва вземането на проби за контролните изпитвания по време на производството.
В. Производство и контрол на изходните материали
За целите на настоящия параграф „изходни
материали“ означава всички компоненти, изпол
звани в производството на имунологичния ВМП.
Среди за култивиране, състоящи се от няколко
компонента, използвани за производството на
активната субстанция, се считат за един отделен
изходен материал. Независимо от това качественият и количественият състав на всяка среда за
култивиране трябва да се представят, доколкото
НВМС преценява, че тази информация е от значение за определяне на качеството на крайния
продукт и на рисковете, до които той би могъл
да доведе. Ако за приготвянето на тези среди за
култивиране са използвани материали от животински произход, трябва да се включат животинските
видове и използваните тъкани.
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Досието трябва да включва спецификациите,
информацията относно изпитванията, които трябва
да бъдат проведени с оглед качествен контрол на
всички партиди с изходни материали, и резултатите
за всички използвани компоненти по отношение
на една партида и се подава в съответствие с
изложените по-долу разпоредби.
1. Изходни материали, изброени във фармакопеите
Монографиите от Европейската фармакопея
са приложими за всички изходни материали,
посочени в нея.
По отношение на другите субстанции всяка
страна членка може да изисква спазване на нейната
собствена национална фармакопея за продуктите,
произвеждани на нейна територия.
За съставките, отговарящи на изискванията на
Европейската фармакопея или на фармакопеята
на една от страните членки, се счита, че съответстват в достатъчна степен на описания метод от
производителя. В този случай описанието на аналитичните методи може да се замени с подробно
позоваване на въпросната фармакопея.
Оцветителят трябва винаги да съответства на
изискванията на Директива 78/25/ЕИО.
Рутинните изпитвания, провеждани на всяка
партида изходни материали, трябва да са, както е
посочено в заявлението за издаване на лиценз за
употреба на ВМП. Ако се използват изпитвания,
различни от тези, посочени във фармакопеята,
трябва да е изпратено доказателство, че изходните
материали отговарят на изискванията за качество
на тази фармакопея.
В случаите, когато спецификация или други
разпоредби, съдържащи се в монография от Европейската фармакопея или във фармакопеята
на страна членка, са недостатъчни, за да гарантират качеството на субстанцията, НВМС може
да изисква от заявителя за издаване на лиценз за
употреба на ВМП по-подходящи спецификации.
Предполагаемата недостатъчност се докладва на
органите, отговорни за въпросната фармакопея.
В случаите, когато изходният материал не е
описан нито в Европейската фармакопея, нито
във фармакопеята на страна членка, съответствие
с монография от фармакопеята на трета страна
може да бъде прието; в тези случаи заявителят
изпраща копие от монографията, придружено,
когато е необходимо, от протокол от валидиране
на процедурите на изпитване, съдържащи се в
монографията, и от превод, при необходимост.
Когато се използват изходни материали от
животински произход, те трябва да са съобразени с изискванията на съответните монографии,
включително с общите монографии и общите
глави на Европейската фармакопея. Провежданите
изпитвания и контрол трябва да са адаптирани
към изходните материали.
Заявителят трябва да представя документация,
с която удостоверява съответствието на изходните
материали и производството на ВМП с изискванията в обяснителните бележки към Ръководството за
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намаляване на риска от предаване на животински
агенти, предизвикващи спонгиформна енцефалопатия чрез ветеринарните лекарствени продукти,
както и с изискванията на съответната монография
от Европейската фармакопея. Сертификатът за
съответствие, издаден от Европейската дирекция
по качеството на лекарствата и здравеопазването, с позоваване на съответната монография от
Европейската фармакопея може да се използва
за удостоверяване на съответствието.
2. Изходни материали, неизброени във фармакопея
2.1. Изходни материали от биологичен произход
Описанието се дава под формата на монография.
Когато е възможно, производството на ваксини
се основава на система от зародишни партиди и
на установени клетъчни линии. За производството
на имунологични ВМП, съдържащи серуми, трябва
да се посочват произходът, общият здравен и имунологичен статус на произвеждащите ги животни
и се използват банки с изходни материали.
Произходът, в това число и географският район,
и историята на изходните материали трябва да се
описват и документират. За генноинженерни изходни материали тази информация трябва да съдържа
данни, като описанието на изходните клетки или
щамове, конструкцията на вектора на експресия
(наименование, произход, функция на репликона,
регулатори на промотора и други регулаторни
елементи), контрола на действително вместената
секвенция на ДНК или РНК, олигонуклеотидните
секвенции на плазмиден вектор в клетките, плазмидите, използвани за контрафекция, добавените
или премахнатите гени, биологичните свойства на
окончателната конструкция и на експресираните
гени, броя на копията и генната стабилност.
Зародишните материали, включително клетъчните линии и изходният серум за производството
на антисерум, трябва да се изпитват за идентичност
и външни агенти.
Трябва да се предоставя информация за всички
използвани субстанции от биологичен произход,
използвани във всеки етап от производствената
процедура. Информацията трябва да включва:
– подробна информация за източника на
материалите;
– подробна информация за приложена обработка, пречистване и инактивация с данни за
валидирането на тези процеси и контролните мерки
по време на производството;
– подробности за всякакви изпитвания за
контаминация, проведени с всяка партида от
субстанцията.
Ако е открито или се предполага наличието на
външни агенти, съответният материал трябва да
се отстранява или използва в много изключителни
обстоятелства само когато последваща обработка
на продукта гарантира тяхното премахване и/или
инактивация, като премахването и/или инактивацията на такива външни агенти се доказва.
Когато се използват клетъчни линии, трябва
да се показва, че клетъчните характеристики са
останали непроменени до най-високото преходно
ниво на пасаж, използвано в производството.
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За живи атенюирани ваксини трябва да се
представи доказателство за атенюиращите характеристики на зародиша.
Целесъобразно е да се представи документация,
в която се удостоверя съответствието на посевните
материали, клетъчните линии, серумните партиди
и останалите материали от животински произход,
които участват в предаването на трансмисивната
спонгиформна енцефалопатия (ТСЕ), с обяснителните бележки към Ръководството за намаляване
на риска от предаване на животински агенти,
предизвикващи спонгиформна енцефалопатия чрез
лекарствени продукти и ВМП, както и със съответната монография от Европейската фармакопея.
Сертификатът за съответствие, издаден от Европейската дирекция по качеството на лекарствата
и здравеопазването, с позоваване на съответната
монография от Европейската фармакопея може да
се използва за удостоверяване на съответствието.
Когато се изисква, се предоставят проби от
използвания биологичен изходен материал или
реагенти, използвани в процедурите на изпитване, за да се подпомогне НВМС да организира
извършването на контролни изпитвания.
2.2. Изходни материали от небиологичен произход
Описанието трябва да се дава във вид на монография със следните заглавия:
– наименованието на изходния материал,
съответстващо на изискванията на т. 2 от раздел
А, се допълва с търговски или научни синоними;
– описанието на изходния материал във форма,
подобна на използваната в описателните точки в
Европейската фармакопея;
– функцията на изходния материал;
– методи за идентификация;
– всякакви специални предпазни мерки, които
може да са необходими по време на съхранението
на изходния материал, и ако е необходимо, се
посочва срокът на съхранение.
Г. Контролни изпитвания по време на производствения процес
Досието трябва да включва данни за контролните изпитвания, които се провеждат върху междинни
продукти с оглед проверка на съвместимостта на
производствения процес и на крайния продукт.
За инактивирани или детоксифицирани ваксини
инактивацията или детоксификацията се изпитва
по време на всяка производствена серия, възможно
най-скоро след края на процеса на инактивация или
детоксификация и след неутрализация, ако такава
настъпи, но преди следващия производствен етап.
Д. Контролни изпитвания на крайния продукт
За всички изпитвания описанието на техниките
за анализ на крайния продукт трябва да се определя достатъчно точно и подробно, за да може да
се извърши оценка на качеството.
Досието трябва да включва данни, свързани
с контролните изпитвания на крайния продукт.
При наличие на подходящи монографии, ако се
използват процедури на изпитване и граници,
различни от посочените в монографиите от Ев-
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ропейската фармакопея, или в противен случай
от фармакопеята на страна членка, трябва да се
представи доказателство, че крайният продукт, ако
се изпитва в съответствие с тези монографии, ще
изпълни изискванията за качество на тази фармакопея за съответната фармацевтична форма. В
заявлението за издаване на лиценз за употреба
на ВМП трябва да се изброят тези изпитвания,
които се извършват върху представителни проби
от всяка партида краен продукт. Трябва да се
посочва честотата на изпитванията, които не се
извършват на всяка партида. Посочват се границите при пускане на пазара.
Ако се разполага с такива, се използват справочни химични и биологични материали от Европейската фармакопея. Ако са използвани други
референтни препарати и стандарти, те трябва да
се определят и описват подробно.
1. Общи характеристики на крайния продукт
Изпитването на общите характеристики, когато
е приложимо, се отнасят до контрола на средните
маси и максималните отклонения, механичните,
физичните или химичните изпитвания, физическите
характеристики като плътност, pH, вискозитет и
други. За всяка от тези характеристики заявителят
трябва да установи спецификации с подходящите
граници на доверие за всеки отделен случай.
2. Идентификация на активната(ите) субстан
ция(и)
Ако е необходимо, се провежда специално
изпитване за идентификация.
3. Титър или активност на партидата
Количественото определяне на активната субстанция трябва да се извършва за всяка партида, за
да се докаже, че всяка една притежава съответната
активност или титър, за да осигури характерните
за нея безопасност и ефикасност.
4. Идентификация и анализ на аджуванти
В зависимост от наличието на процедури на
изпитване трябва да се проверяват количеството
и естеството на аджуванта и неговите компоненти
в крайния продукт.
5. Идентификация и анализ на компонентите
на ексципиента
Доколкото е необходимо, ексципиентът(ите)
подлежи(ат) поне на изпитвания за идентификация.
Изпитване за горна и долна граница е задължително за консервиращите агенти. Изпитване
за горна граница за всички други компоненти на
ексципиента, които могат да предизвикат нежелана
реакция, е задължително.
6. Изпитвания за безопасност
Освен резултатите от изпитванията, представени
в съответствие с част 3 от настоящото приложение
(изпитвания за безопасност), трябва да се представят данни за изпитванията за безопасност на
партидите. За предпочитане е тези изпитвания да
представляват изследвания при свръхдоза, проведени поне с един от най-чувствителните видове
животни, за които е предназначен ВМП, и поне
по препоръчания начин на приложение, представляващ най-голям риск. Рутинното извършване
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на изпитването за безопасност на партидата може
да не бъде поискано с оглед на хуманното отношение към животните, ако са били произведени
достатъчен брой последователни партиди, за които
е било установено, че отговарят на изискванията
на изпитването.
7. Изпитване за стерилност и чистота
Трябва да се провеждат подходящи изпитвания,
които да докажат липсата на замърсяване с външни
агенти или други субстанции, според естеството
на имунологичния ВМП, метода и условията на
производство. Ако броят на рутинните изпитвания,
извършвани за всяка партида, е по-малък от този,
изискван по съответната монография от Европейската фармакопея, провежданите изпитвания са
решаващи за установяване на съответствие с нея.
Необходимо е да се представят доказателства че,
ако бъде подложен на пълно изпитване в съответствие с монографията, имунологичният ВМП
ще отговаря на всяко едно изискване.
8. Остатъчна влажност
Всяка партида лиофилизиран продукт трябва
да се изпитва за остатъчна влажност.
9. Инактивиране
За инактивираните ваксини върху продукта в
крайната опаковка трябва да се провежда изпитване
за проверка на инактивирането, освен ако такова
изпитване не е било извършено на напреднал етап
по време на производствения процес.
Е. Съпоставимост на партидите
Трябва да се представя пълен протокол, изготвен
за три последователни партиди, в който се излагат
резултатите от всички извършени изпитвания по
време на производството и върху крайния продукт,
за да се гарантира постоянно качество на продукта от една партида до друга и за да се докаже
съответствие със спецификациите.
Ж. Изпитвания за стабилност
Данните и документите, придружаващи заявлението за издаване на лиценз за употреба на ВМП,
трябва да се представят съгласно изложените подолу изисквания.
Трябва да се опишат проведените изпитвания
в подкрепа на предложения от заявителя срок на
годност. Тези изпитвания винаги представляват
изследвания в реално време; те се провеждат върху
достатъчен брой партиди, произведени съгласно
описаните производствени процеси, и върху продукти, съхранявани в крайната(ите) опаковка(и);
тези изпитвания включват биологични и физикохимични изпитвания за стабилност.
Заключенията трябва да съдържат резултатите
от анализите, обосноваващи предложения срок на
годност при предложените условия за съхранение.
За продукти, прилагани във фуражи, при необходимост се дава информация и за срока на
съхранение на продукта на различните етапи на
смесване, като смесването се извършва съгласно
препоръчителните инструкции.
Когато крайният продукт изисква възстановяване преди прилагането или се прилага в питейна вода,
се изисква подробна информация за предложения
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срок на съхранение за възстановения продукт, както
е препоръчано. Трябва да се представят данни в
подкрепа на предложения срок на съхранение за
възстановения продукт.
Данните относно стабилността, получени при
комбинираните продукти, могат да се използват
като предварителни данни за производни продукти, които съдържат една или повече от същите
съставки.
Предложеният срок на годност трябва да се
обосновава.
Ефикасността на всяка система за консервиране
трябва да се доказва.
Информация относно ефикасността на консервантите в други сходни имунологични ВМП
от същия производител може да бъде достатъчна.
3. Друга информация
В досието може да се включи информация относно качеството на имунологичния ВМП, която
не е обхваната в предходните раздели.
Част 3: Изпитвания за безопасност
А. Въведение и общи изисквания
Изпитванията за безопасност трябва да показват потенциалните рискове, които могат да се
проявят при предложените условия за употреба на
имунологичен ВМП при животни; те се оценяват
във връзка с потенциалните изгоди от продукта.
Трябва да се прецени потенциалният риск за
неваксинирани животни от същия или някакъв
друг потенциално изложен вид при прилагане на
имунологични ВМП, които се състоят от живи
организми, които могат да бъдат разпространявани
от ваксинираните животни.
Изследванията за безопасност се извършват с
видове животни, за които е предназначен ВМП.
Дозата, която следва да се използва, е количеството продукт, препоръчано за използване, а
пробите, използвани за изпитването за безопасност,
се вземат от партида или партиди, произведени
съгласно производствения процес, описан в част
2 на заявлението.
За лабораторните изпитвания, описани в раздели
Б.1 и Б.2 на имунологични ВМП, съдържащи жив
организъм, дозата, която трябва да се използва, е
количеството продукт, съдържащо максимален титър.
При необходимост концентрацията на антигена може да бъде коригирана до нужната доза.
За инактивираните ваксини дозата, която трябва
да се използва, е количеството, препоръчано за
използване, с максимално съдържание на антиген,
освен ако не е обосновано друго.
Документацията относно безопасността се
използва за оценка на потенциалните рискове,
които могат да възникнат при излагане на хора
под въздействието на ВМП, например по време
на неговото прилагане.
Б. Лабораторни изпитвания
1. Безопасност на прилагането на една доза
Имунологичният ВМП трябва да се прилага
съгласно препоръчаната доза и по всички препоръчани начини за приложение на животни от
всеки вид и категория, за които е предназначен,
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включително животни на минималната възраст за
прилагане. Животните трябва да се наблюдават
и преглеждат за признаци на органни и локални
реакции. При необходимост тези изследвания
включват подробни макроскопски и микроскопски
изследвания на инжектираното място след смъртта
на животното. Трябва да се записват данните от
изследвания, като измерване на анална температура
и производителност на животните.
Животните трябва да се наблюдават и преглеждат до момента, в който повече реакции не
се очакват, но при всички случаи периодът за
наблюдение и преглед трябва да е най-малко 14
дни след прилагане на ВМП.
Това изследване може да бъде част от изследването при повторно приемане на доза съгласно
т. 3 или може да бъде пропуснато, ако резултатите от изследването за свръхдоза по т. 2, не
са показали признаци на системни или локални
реакции.
2. Безопасност при еднократно прилагане на
свръхдоза
На изпитване за свръхдоза се подлагат единствено живите имунологични ВМП.
Свръхдоза от имунологичен ВМП трябва да се
прилага по препоръчания начин за приложение
при животни от най-чувствителната категория
видове, за които е предназначен ВМП, освен ако
изборът на най-чувствителния от няколко сходни
начина на приложение не бъде обоснован. За имунологичните ВМП, прилагани чрез инжектиране,
дозите и начинът(ите) на приложение трябва да
се избират с оглед на максималния обем, който
може да бъде приложен на едно място за инжектиране. Животните трябва да се наблюдават и
преглеждат най-малко в продължение на 14 дни
след прилагането за признаци на системни и
локални реакции. Други критерии, като анална
температура и измервания на производителност
на животните, трябва да се записват.
При необходимост тези изследвания включват
подробни макроскопски и микроскопски изследвания на инжектираното място след смъртта на
животното, ако това не е било направено по т. 1.
3. Безопасност при повторно прилагане на
една доза
За имунологичните ВМП, които трябва да се
прилагат повече от веднъж като част от основна
схема за ваксиниране, изследване на повторното
прилагане на една доза може да е необходимо за
откриване на нежелани ефекти, предизвикани от
такова прилагане. Тези изпитвания се провеждат с
най-чувствителните категории видове, за които е
предназначен ВМП (като някои породи, възрастови
групи), като се използва всеки препоръчителен
начин на приложение.
Животните трябва да се наблюдават и преглеждат най-малко в продължение на 14 дни след
прилагането на продукта за признаци на системни
и локални реакции. Други критерии, като анална
температура и измервания на производителност
на животните, трябва да се записват.
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4. Изследване на репродуктивните способности
Изследване на репродуктивните способности
трябва да се извършва, когато данните показват, че
изходният материал, от който е направен продуктът,
може да е потенциален рисков фактор. Репродуктивните способности на мъжки и небременни и
бременни женски трябва да се изследват с препоръчаните дози и по най-чувствителния начин за
приложение. В допълнение трябва да се проучват
вредните последици върху потомството, също и
тератогенни ефекти и такива, причиняващи аборт.
Тези изследвания могат да бъдат част от изследванията за безопасност, описани в т. 1, 2 и
3, или от теренните изследвания, предвидени в
раздел В.
5. Изследване на имунологичните функции
Когато имунологичен ВМП би могъл неблагоприятно да повлияе на имунната реакция на
ваксинираното животно или на неговото потомство, се правят подходящи изпитвания за имунологичните функции.
6. Специални изисквания за живи ваксини
6.1. Разпространение на щама на ваксината
Разпространението на щама на ваксината от
ваксинирани към неваксинирани животни, за които
е предназначен ВМП, трябва да се изследва, като
се използва препоръчаният начин на приложение,
който най-вероятно води до разпространение. Освен
това може да е необходимо да се проучи разпространението към животински видове, за които не е
предназначен ВМП, които може да са изключително
възприемчиви към щама на живата ваксина.
6.2. Разпространение във ваксинираните животни
Изпражнения, урина, мляко, яйца, устни, носни
и други секрети трябва да се изследват за наличието
на организма по целесъобразност. Освен това могат
да бъдат изискани изследвания за разпространението на щама на ваксината в тялото, като се обърне
специално внимание на предпочитаните места за
възпроизвеждане на организма. При живи ваксини
за зоонози по смисъла на Директива 2003/99/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета относно
мониторинга на зоонозите и заразните агенти,
причиняващи зоонози, за изменение на Решение
90/424/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива
92/117/ЕИО на Съвета (OB L 325, 12.ХІІ.2003 г.),
които трябва да се използват за продуктивни животни, трябва да се обърне особено внимание при
тези изследвания на устойчивостта на организма
на мястото на инжектиране.
6.3. Реверсия към вирулентността на атенуирани ваксини
Реверсията към вирулентността трябва да се
изследва върху основен посевен материал. Ако
той не е в достатъчно количество, трябва да се
изследва използваната за производството ваксина,
която е била с най-нисък пасаж. Ако се използва
друг пасаж, това трябва да се обосновава. Началната ваксинация трябва да се извършва, като
се използва начинът на приложение, който найвероятно води до реверсия към вирулентността.
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Извършат се серийни пасажи в пет групи животни, за които е предназначен ВМП, освен ако не
съществува причина за повече на брой процеси
на превръщане или организмът не изчезне порано от изпитваните животни. Когато организмът
не отговори адекватно, трябва да се извършват
колкото е възможно повече пасажи във видове
животни, за които е предназначен ВМП.
6.4. Биологични свойства на щама на ваксината
Други изпитвания могат да са необходими,
за да се определят колкото е възможно по-точно присъщите биологични свойства на щама на
ваксината (например невротропизъм).
6.5. Рекомбинация или геномно пресортиране
на щамове
Обсъжда се вероятността от рекомбинация или
геномно пресортиране с теренни или други щамове.
7. Безопасност на потребителите
Този раздел трябва да включва обсъждане на
установените в предходните раздели ефекти, които
свързват тези ефекти с вида и размера на човешко
излагане на продукта с оглед формулирането на
подходящи предупреждения за потребителите и
други мерки за управление на риска.
8. Изследване на остатъчните количества
За имунологичните ВМП обикновено не е необходимо да се правят изследвания за остатъчни
количества. От друга страна, когато при производството на имунологични ВМП се използват
аджуванти и/или консерванти, трябва да се вземе
предвид възможността остатъчни количества да
останат в храните. При необходимост се изследват
ефектите от тези остатъчни количества.
Трябва да се направи предложение за карентен срок и да се обсъжда неговата адекватност
по отношение на всяко изследване за остатъчни
количества, което е правено.
9. Взаимодействия
Ако в кратката характеристика на продукта
е обявена съвместимост с други имунологични
ВМП, трябва да се обоснове безопасността на
асоциацията. Отбелязва се всяко друго известно
взаимодействие с ВМП.
В. Теренни изследвания
Освен ако не е обосновано, резултатите от лабораторните изследвания трябва да се допълват с
данни от теренни изследвания, като се използват
партидите, произведени в съответствие с производствения процес, описан в заявлението за издаване на
лиценз за употреба на ВМП. Както безопасността,
така и ефикасността могат да бъдат изследвани по
време на същите теренни изследвания.
Г. Оценка на риска за околната среда
Целта на оценката на риска за околната среда е да се оценят потенциалните вредни ефекти,
които употребата на продукта може да причини
на околната среда, и да се набележат предпазни
мерки, които могат да са необходими за намаляване на такива рискове.
Тази оценка обикновено трябва да се провежда
на две фази. Първата фаза от оценката се провежда
винаги. Трябва да се представят подробни данни
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относно оценката в съответствие с установеното
ръководство. Оценката показва потенциалното
излагане на околната среда на въздействието на
продукта и нивото на свързания с подобно излагане
риск, като отчита по-специално следните аспекти:
– животински видове, за които е предназначен
ВМП, и предложения начин на употреба;
– метода на прилагане, по-специално степента
на вероятност, до която продуктът ще попадне
директно в околната среда;
– възможното отделяне на продукта, неговите активни субстанции в околната среда чрез
третирани животни, запазване в такива екскрети;
– изхвърляне на неизползван или отпадъчен
продукт.
При живи щамове на ваксината, които могат
да предизвикат зооноза, трябва да се извършва
оценка на риска за човека.
Когато заключенията от първата фаза покажат
потенциално попадане на продукта в околната среда,
заявителят продължава с втората фаза и оценява
потенциалния(ите) риск(ове), който(които) ВМП
може да причини на околната среда. Когато е необходимо, трябва да се извършват допълнителни
изследвания за въздействието на продукта (почва,
вода, въздух, водни системи, неприцелни организми).
Д. Оценка, изисквана за ВМП, които съдържат или се състоят от генетично модифицирани
организми
В случай на ВМП, които съдържат или се
състоят от генетично модифицирани организми,
заявлението се придружава и от документите съгласно член 2 и част В от Директива 2001/18/ЕО.
Част 4: Изпитвания за ефикасност
Глава I
1. Общи принципи
Целта на изпитванията, описани в тази част,
е да се докаже или потвърди ефикасността на
имунологичен ВМП. Всички претенции на заявителя, отнасящи се до свойствата, ефектите и
употребата на продукта, трябва да се подкрепят
напълно от резултатите от специални опити, съдържащи се в заявлението за издаване на лиценз
за употреба на ВМП.
2. Провеждане на изпитвания
Всички изпитвания за ефикасност се правят в
съответствие с подробен протокол, който се изготвя
в писмен вид преди началото на опита. Хуманното
отношение към опитните животни е предмет на
ветеринарен контрол и се взема изцяло под внимание по време на съставянето на всеки протокол
за опит и по време на провеждането на опита.
Изискват се предварително установени системни
писмени процедури за организацията, провеждането, събирането на данни, документирането и
проверката на опитите за ефикасност.
Освен ако не е обосновано друго, теренните
опити се извършват в съответствие с установените
принципи за добра клинична практика.
Преди началото на всеки теренен опит се получава и документира информираното съгласие
на собственика на животните, които ще бъдат
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използвани в опита. По-специално собственикът
на животните се информира в писмен вид за
последиците от участието в опита върху последващото премахване на третираните животни или
за получаването на храни от третирани животни.
Копие от това известие с подпис и дата от собственика на животното се прилага към документацията за опита.
Освен ако теренният опит не се провежда на
сляпо, разпоредбите на чл. 357 ЗВД се прилагат по
аналогия за етикетирането на ВМП, предназначен
за употреба при ветеринарни теренни опити. Във
всички случаи обозначението „само за употреба
при теренни ветеринарни опити“ трябва да бъде
поставено по видим и неизтриваем начин върху
етикета.
Глава II
А. Общи изисквания
1. Изборът на щама антигени или ваксина се
обосновава въз основа на епизоологични данни.
2. Опитите за ефикасност, проведени в лаборатория, са контролни опити, при които трябва да се
използват нетретирани контролни животни, освен
ако предвид хуманното отношение към животните
не се вземе друго решение и ефикасността може
да бъде доказана по друг начин.
– По принцип тези лабораторни опити трябва
да се подкрепят от опити, извършени при теренни
условия, като се използват нетретирани контролни
животни.
– Всички опити трябва да се описват достатъчно подробно, за да е възможно повтарянето
им като контролирани изпитвания, провеждани
по искане от страна на НВМС. Изследователят
трябва да докаже валидността на всички изпол
звани техники.
– Трябва да се докладват всички получени резултати независимо от това дали са благоприятни
или неблагоприятни.
3. Ефикасността на имунологичен ВМП трябва да се доказва за всяка категория животински
видове, за които е предназначен ВМП, които се
препоръчват за ваксинация по всеки препоръчителен начин и схема за прилагане. Трябва да се
оцени влиянието върху ефикасността на пасивно
получени и придобити от майката антитела, където
това е уместно. Началото и продължителността на
имунитета трябва да се установяват и подкрепят с
данни от опитите, освен ако не е обосновано друго.
4. Трябва да се доказва ефикасността на всеки
от компонентите на многовалентни и комбинирани
имунологични ВМП. Ако продуктът се препоръчва
за прилагане в комбинация или едновременно с друг
ВМП, се доказва, че продуктите са съвместими.
5. Когато ВМП представлява част от схема за
ваксиниране, препоръчана от заявителя, трябва
да се докаже първоначалният или усилващ ефект
или приносът на ВМП за ефикасността на схемата
като цяло.
6. Дозата, която трябва да се използва, е количеството продукт, което следва да се препоръча за
използване, а пробата, използвана за изпитването
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за ефикасност, се взема от партида или партиди,
произведени съгласно производствения процес,
описан в част 2 на заявлението.
7. Ако в кратката характеристика на продукта
е заявена съвместимост с други имунологични
ВМП, трябва да се разследва безопасността на
асоциацията. Отбелязва се всяко друго известно
взаимодействие с други ВМП. Съвместна или
едновременна употреба може да бъде разрешена,
ако бъде подкрепена от съответни изследвания.
8. За диагностични имунологични ВМП, приложени на животни, заявителят трябва да отбележи
как трябва да се тълкуват реакциите от продукта.
9. За ваксините, които имат за цел да разграничат ваксинираните от инфектираните животни
(маркерни ваксини) и при които твърдението за
ефикасността се основава на диагностични изпитвания in vitro, е необходимо предоставяне на
достатъчно сведения за диагностичните изпитвания,
което да позволи да се направи адекватна оценка
на твърденията във връзка с маркерните свойства.
Б. Лабораторни опити
1. По принцип демонстриране на ефикасността
трябва да се провежда при добре контролирани
лабораторни условия чрез провокация след прилагане на имунологичния ВМП на животни, за които
е предназначен при препоръчителните условия за
употреба. Доколкото е възможно, условията, при
които се извършва провокацията, възпроизвеждат
естествените условия за инфекция. Трябва да се
предоставят данни относно щама на провокацията
и нейното съответствие.
За живите ваксини, освен ако не бъде обосновано друго, трябва да се използват партидите,
които съдържат минимален титър или активност.
За останалите продукти, освен ако не бъде обосновано друго, се използват партидите с минимално
активно съдържание.
2. Ако е възможно, се определя и документира
имунният механизъм (междуклетъчни/хуморални,
локални/общи класове имуноглобулин), който
започва след прилагането на имунологичния
ВМП на животни, за които той е предназначен
по препоръчания начин на приложение.
В. Теренни опити
Освен ако не е обосновано друго, резултатите
от лабораторните опити трябва да се допълват
с данни от теренните опити, като се използват
пробите, представителни за производствения
процес, описан в заявлението за разрешително за
пускане на пазара. Както безопасността, така и
ефикасността могат да бъдат изследвани по време
на същото теренно изследване.
Когато лабораторните опити не могат да подкрепят ефикасността, може да се приеме само
провеждане на теренните опити.
ЧАСТ 5: Данни и документи
А. Въведение
Досието от изследванията за безопасност и ефикасност трябва да включва въведение, определящо
предмета и посочващо направените изпитвания,
съгласно части 3 и 4, а също и резюме с подробни
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позовавания на публикации. Това резюме трябва да
съдържа обективно обсъждане на всички получени
резултати и води до заключение за безопасността
и ефикасността на имунологичния ВМП. Пропускането на някои от посочените изпитвания или
опити се отбелязва и обсъжда.
Б. Лабораторни изследвания
За всички изследвания трябва да се предоставят:
1. резюме;
2. наименование на органа, извършил изследванията;
3. подробен протокол за експеримента с
описание на използваните методи, апаратура и
материали, данни като вид или порода на животните, категории животни, откъде са взети, тяхната
идентификация и номер, условия, при които са
гледани и хранени животните (посочване на това
дали са свободни от определени патогени и/или
определени антитела, естеството и количеството
на добавките, съдържащи се във фуража), доза,
начин, схема и дати на прилагане, описание и
обосновка на използвания статистически метод;
4. данни дали контролните животни са получили
плацебо, или не са били третирани;
5. данни дали третираните животни са приели
изпитвания продукт, или и при целесъобразност –
друг продукт, разрешен в Общността;
6. данни за всички общи и индивидуални наблюдения и получени резултати (със средни стойности
и стандартни отклонения) независимо от това дали
са благоприятни или неблагоприятни; данните
трябва да се описват с достатъчно подробности,
което да позволи резултатите да бъдат критично
оценени, независимо от тълкуването им от автора; изходните данни трябва да са представени в
табличен вид; за обяснение и илюстрация резултатите могат да са съпроводени от репродукции
на записи, фотомикрографии и други;
7. данни за естество, честота и продължителност на наблюдаваните неблагоприятни ефекти;
8. брой животни, преждевременно отпаднали
от изследването, и причините за това;
9. статистически анализ на резултатите, когато
такъв се изисква от програмата за изпитване, и
отклонения в данните;
10. данни за поява и протичане на междувременно появили се заболявания;
11. всички подробности, отнасящи се до ВМП
(различни от продукта на изследване), прилагането на които е било необходимо по време на
изследването;
12. обективно обсъждане на получените резултати, водещо до заключения за безопасността и
ефикасността на продукта.
В. Теренни изследвания
Данните, отнасящи се до теренните изследвания, трябва да са достатъчно подробни, за да се
направи обективна оценка. Те трябва да включват
следното:
1. резюме;
2. име, адрес, функция и квалификация на
отговорния изследовател;
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3. място и дата на прилагане, идентификационен код, който може да бъде свързан с името и
адреса на собственика на животното(ите);
4. подробности от протокола от опита, описващ използваните методи, апаратура и материали,
подробности, като начин на приложение, схема
на прилагане, доза, категории животни, продължителност на наблюдение, серологичен отговор и
други изследвания, направени на животните след
прилагането;
5. в случай на контролни животни – дали са
получили плацебо, или не са били третирани;
6. идентификация на третираните и контролните
животни (колективно или индивидуално, както е
подходящо), като видове, породи или щамове, възраст, телесна маса, пол, физиологично състояние;
7. кратко описание на метода на отглеждане и хранене, като се споменават естеството и
количеството на всички добавки, съдържащи се
във фуража;
8. всички данни от наблюденията, представянето
и резултатите (със средни стойности и стандартни
отклонения); индивидуалните данни се отбелязват,
когато се провеждат изпитвания и измервания на
отделни индивиди;
9. всички наблюдения и резултати от изследванията, благоприятни или неблагоприятни, с
пълно описание на наблюденията и резултатите
от обективните изпитвания на дейността, необходими за оценяването на продукта; използваните
техники трябва да са определени и важността на
всяко отклонение в резултатите да бъде обяснена;
10. ефекти върху производителността на животните;
11. брой животни, преждевременно отпаднали
от изследването и причините за това;
12. естество, честота и продължителност на
наблюдаваните неблагоприятни реакции;
13. поява и протичане на междувременно появили се заболявания;
14. всички подробности относно ВМП (различни от изследвания продукт), които са приложени
преди или успоредно с изследвания продукт или
по време на периода на наблюдение; подробности
за всички наблюдавани взаимодействия;
15. обективно обсъждане на получените резултати, водещо до заключения за безопасността и
ефикасността на продукта.
Част 6: Библиографска справка
Прави се подробно изложение на библиографията, цитирана в резюмето, посочено в част 1,
и се представят копия.

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 1
Изисквания към специфични заявления за издаване на лиценз за употреба на ВМП
1. Генерични ВМП
Заявленията за генерични ВМП съдържат
данните, посочени в части 1 и 2 от настоящото
приложение заедно с оценка на риска за околната
среда, и данни, доказващи, че ВМП има същия
качествен и количествен състав по отношение на
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активните субстанции и същата фармацевтична
форма и биоеквивалентност като референтния
ВМП. Ако референтният ВМП е биологичен, се
изисква документация, посочена в раздела за
подобни биологични ВМП.
За генеричните ВМП в експертните доклади
относно безопасността и ефикасността трябва да
се отделя по-специално внимание на следните
елементи:
– основанията за твърдението, че продуктът
е генеричен;
– информация за примесите, налични в
партиди от активната/ите субстанция/и, както и
тези в крайния ВМП (и, където е приложимо, на
продуктите от разграждането, получаващи се по
време на съхранението), предложени за използване
в продукта, който ще се пуска на пазара, заедно
с оценка на тези примеси;
– оценка на изследванията за биоеквивалентност или обосновка на причините, поради които
изследванията не са били проведени в съответствие
с установените ръководства;
– ако е приложимо, заявителят представя допълнителни данни за доказване на равностойността
на свойствата по отношение на безопасността и
ефективността на различни соли, естери или производни на разрешена активна субстанция; тези данни
включват доказателство за това, че няма промяна
във фармакокинетичните или фармакодинамичните
свойства, които биха могли да дадат отражение
върху профила на безопасността/ефикасността на
продукта, описани в терапевтичната част или в
частта за токсичност.
Всяко твърдение в кратката характеристика
на продукта, което не е известно или за което не
може да се направи заключение от свойствата на
ВМП и/или неговата терапевтична група, следва
да се разгледа в неклиничните/клиничните обзори/
резюмета и да се докаже чрез публикации и/или
допълнителни изследвания.
За генеричните ВМП, които трябва да бъдат
приложени интрамускулно, субкутанно или интрадермално, се предоставят следните допълнителни данни:
– доказателство за еквивалентно или различно
изчерпване на остатъчните количества от мястото
на прилагане, което може да бъде подкрепено от
съответни изследвания за изчерпване на остатъчните количества;
– доказателство за поносимостта от животното/ите, за които е предназначен продуктът в
мястото на прилагане, което може да бъде подкрепено от съответни изследвания за поносимост.
2. Подобни биологични ВМП
Когато биологичен ВМП, подобен с референтен биологичен ВМП, не отговаря на условията
съгласно определението за генеричен ВМП, информацията, която трябва да се представи, не се
ограничава само до части 1 и 2 (административни,
фармацевтични, химични и биологични данни), а
трябва да бъде допълнена с данни относно био
еквивалентността и бионаличността. В такива
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случаи се предоставят допълнителни данни и поспециално относно безопасността и ефикасността
на продукта.
Съдържанието и обемът на допълнителните
данни (токсикологични и други изследвания за
безопасност и подходящи клинични изследвания)
се определят на базата на всеки отделен случай
съгласно съответните научни ръководства.
Поради разнообразието на биологичните ВМП
компетентните органи определят необходимите
изследвания, предвидени в части 3 и 4, като вземат
предвид специфичните характеристики на всеки
отделен биологичен ВМП.
Общите принципи, които следва да се прилагат
за различните видове биологични ВМП, са публикувани в ръководствата на Европейската агенция
по лекарствата. В случай че ВМП, на който се
позовава заявлението за лиценз за употреба, има
повече от едно показание, ефикасността и безопасността на ВМП, за който се твърди, че е подобен,
трябва да се обосноват или ако е необходимо,
да се докажат поотделно за всяко от посочените
показания.
3. Специфични изисквания към досието за
издаване на лиценз за употреба на ВМП с добре
установена ветеринарномедицинска употреба
За ВМП, чиято/ито активна/и субстанция/и
има/т „добре установена ветеринарномедицинска
употреба“, призната ефикасност и приемливо ниво
на безопасност, се прилагат изложените по-долу
специфични изисквания.
Заявителят представя части 1 и 2, описани в
настоящото приложение.
За части 3 и 4 подробната научна библиография
трябва да се отнася до всички страни на безопасността и ефикасността.
За да се докаже добре установена ветеринарномедицинска употреба, се прилагат следните
специфични правила:
3.1. За тази цел се вземат предвид следните
фактори:
а) периодът от време, през което е използвана
дадена активна субстанция;
б) количеството на употребената активна
субстанция;
в) степента на научния интерес, предизвикан
от употребата на активната субстанция (отразен
в публикуваната научна литература);
г) еднозначността на научните оценки.
За утвърждаване на добре установената ветеринарномедицинска употреба на различните
субстанции са необходими различни периоди от
време. Във всеки случай обаче периодът от време, който се изисква за утвърждаване на добре
установената ветеринарномедицинска употреба
на субстанция на ВМП, не може да бъде помалък от десет години от първата системна и
документирана употреба на тази субстанция като
продукт в ЕС.
3.2. Представената от заявителя документация
включва цялостна оценка на безопасността и/
или ефикасността на ВМП за предложеното/ите
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показание/я при животните, за които е предназначен, предложения начин на приложение и
дозировка. Тя трябва да включва или насочва към
съответната литературна справка, изследванията,
проведени преди и след пускането на пазара, както
и научните публикации върху натрупания опит
под формата на епидемиологични, и по-специално
на сравнителни епидемиологични изследвания.
Представя се цялата документация както положителната, така и отрицателната. За утвърждаване
на добре установена ветеринарномедицинска употреба е важно в библиографската справка да има
препратки към други източници на доказателства
(изследвания, проведени след пускане на даден
ВМП на пазара, епидемиологични изследвания и
т.н.), а не само данни, свързани с изпитвания и
опити, които могат да служат като валидно доказателство за безопасността и ефикасността на
даден продукт. В заявлението по задоволителен
начин се обяснява и аргументира използването
на тези източници на информация.
3.3. Трябва да се обърне специално внимание
на липсващата информация, като се обосноват
причините, поради които може да се подкрепи
приемливо ниво на безопасност и/или ефикасност
въпреки липсата на някои изследвания.
3.4. В експертните доклади относно безопасността и ефикасността трябва да се обясни значението
на всички представени данни, имащи отношение
към даден продукт, който се различава от продукта,
предвиден за пускане на пазара.
Трябва да се прецени дали проучваният продукт
може да се счита или не за сходен с продукта, за
който е подадено заявление за разрешително за
пускане на пазара, независимо от съществуващите
различия.
Опитът, придобит след пускането на пазара на
други продукти, които съдържат същите съставки,
е от особено значение и заявителите трябва да
обръщат специално внимание в този аспект.
4. ВМП с фиксирани комбинации
В случая на заявления за ВМП с фиксирана
комбинация се представя досие, съдържащо части
1, 2, 3 и 4. Не е необходимо представяне на изследвания относно безопасността и ефикасността на
отделните активни субстанции. Независимо от това
в заявлението за ВМП с фиксирана комбинация
е възможно да се включи информация относно
отделните субстанции. Представянето на данни за
всяка отделна активна субстанция във връзка с
необходимите изследвания за безопасност на потребителите, с изследванията на изчерпването на
остатъчните количества и с клиничните изследвания
на ВМП с фиксирана комбинация може да се счете
за достатъчна причина данните по отношение на
ВМП с фиксирана комбинация да бъдат пропуснати от съображения за хуманно отношение към
животните и предвид ненужното изпитване върху
животни, освен ако няма подозрение за взаимодействие, водещо до повишена токсичност. Когато
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е необходимо, се представя информация относно
обекта за производство и оценката на безопасност
на потогенни странични агенти.
5. Заявления за информирано съгласие
Заявленията съдържат данните, описани в част
1 от настоящото приложение, при условие че притежателят на лиценз за употреба на оригиналния
ВМП е дал на заявителя своето съгласие да се
позове на части 2, 3 и 4 от досието на този продукт.
В този случай не е необходимо представяне на
експертни доклади относно качество, безопасност
и ефикасност.
6. Заявление за издаване на лиценз за употреба
на ВМП при изключителни обстоятелства (под
условие)
В изключителни случаи след консултации със
заявителя лиценз за употреба може да бъде издаден,
при условие че бъдат спазени някои специфични
задължения, съгласно които заявителят въвежда
специфични процедури, по-специално по отношение на безопасността и ефикасността на ВМП.
Заявителят трябва да представи информация за
евентуални инциденти след употреба на ВМП и
взетите впоследствие мерки.
Такъв лиценз е обект на нова оценка всяка
година.
При определянето на основните изисквания
за всички заявления, посочени в настоящото
приложение, следва да се спазват приетите от
Европейската агенция по лекарствата ръководства.
7. Заявление за издаване на лиценз за употреба
на ВМП със смесено досие
Заявлението за издаване на лиценз за употреба на ВМП със смесено досие представлява
заявление, в което част/и 3 и/или 4 от досието
се състоят от данни за проведени от заявителя
изследвания за безопасност и ефикасност, както и
от библиографска справка. Всички останали части
отговарят на изискванията, описани в настоящото
приложение. НВМС приема предложения формат, представен от заявителя на базата на всеки
отделен случай.

Приложение № 4
към чл. 6, ал. 2
Изисквания за заявления за издаване на лиценз за употреба на ВМП в определени случаи
В настоящата част са изложени специалните
изисквания по отношение на определени ВМП,
свързани с естеството на съдържащите се в тях
активни субстанции.
1. Имунологични ВМП
1.1. Основно досие на ваксинален антиген
(Vaccine Antigen Master File)
За определени имунологични ВМП и при
изключения от разпоредбите на приложение 2,
част 2, раздел В относно активни субстанции се
въвежда понятието „основно досие на ваксинален
антиген“.
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Научните ръководства за подаване и оценка
на основното досие на ваксиналния антиген се
приемат от Европейската агенция по лекарствата.
Процедурата по подаване и оценка на основно
досие на ваксинален антиген следва ръководството,
публикувано от Комисията в „Правила за лекарствените продукти в Европейския съюз“, том 6 Б,
„Указания към заявителите“.
1.2. Многощамово досие
За определени имунологични ВМП (срещу
шап, инфлуенца по птиците и син език) и при
изключения от разпоредбите на приложение 2,
част 2, раздел В относно активни субстанции се
въвежда понятието „многощамово досие“.
Научните ръководства за подаване и оценка на
многощамово досие се приемат от Европейската
агенция по лекарствата. Процедурата по подаване
и оценка на многощамово досие следва ръководството, публикувано от Комисията в „Правила за
лекарствените продукти в Европейския съюз“, том
6 Б, „Указания към заявителите“.
2. Хомеопатични ВМП
В настоящия раздел са изложени конкретните разпоредби, отнасящи се до прилагането на
приложение № 1, части 2 и 3 по отношение на
хомеопатичните ВМП.
2.1. Изискванията за част 3 от досието се
прилагат за документи, подадени в съответствие
с чл. 283, ал. 2 ЗВД, и се прилага опростена
процедура по регистрация.
2.1.1. Терминология
Латинското наименование на хомеопатичния
щок, описан в заявлението за издаване на лиценз,
трябва да е в съответствие с латинското наименование в Европейската фармакопея или при
липса на такова – в официална фармакопея на
страна членка. Когато е подходящо, се представя и
традиционното/ите наименование/я, използвано/и
във всяка страна членка.
2.1.2. Контрол върху изходните материали
Данните и документите към заявлението за
изходните материали, т.е. всички използвани материали, включително суровините и междинните материали до крайното разреждане, влизащи в състава
на крайния хомеопатичен ВМП, се придружават с
допълнителни данни относно хомеопатичния щок.
Общите изисквания по отношение на качеството
се прилагат към всички изходни материали и суровини, включително и към междинните етапи от
производствения процес до крайното разреждане,
които влизат в състава на крайния хомеопатичен
ВМП. Ако в състава влиза и токсичен компонент,
той следва да се подложи при възможност на
контрол по време на крайното разреждане. Ако
поради високата степен на разреждане това не
е възможно, токсичен компонент се подлага на
контрол на по-ранен етап. Всеки етап от производствения процес – от изходните материали
до крайното разреждане, включени в състава на
крайния ВМП, се описва изцяло.
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В случаи че са включени разреждания, етапите
на разреждане трябва да бъдат направени в съответствие с хомеопатичните методи на производство,
описани в съответната монография от Европейската фармакопея, или при липса на такава – в
официална фармакопея на страна членка.
2.1.3. Контролни изпитвания на крайния ВМП
Общите изисквания за качество се прилагат за
крайните хомеопатични ВМП. Всяко изключение
се обосновава от заявителя.
Идентифицират се и се анализират всички
съставки по отношение на токсичността. Когато
не е възможно да се проведе тази идентификация
и/или анализ по отношение на токсичността, например поради степента на разреждане в крайния
хомеопатичен продукт, качеството се доказва посредством пълно валидиране на производствения
процес и процеса на разреждане.
2.1.4. Изпитвания за стабилност
Трябва да се докаже стабилността на крайния
продукт. Данните за стабилност, получени при
изследването на хомеопатичните щокове, обикновено могат да се отнесат и към разрежданията/усилванията, получени от тях. Ако поради
степента на разреждане не е възможно да се
проведе идентификация или анализ на активната
субстанция, могат да се вземат предвид данните
за стабилност по отношение на фармацевтичната
форма.
2.2. Разпоредбите на част 3 от досието се
прилагат за опростена процедура по регистрация
на хомеопатичните ВМП със съответни спецификации, без да се накърняват разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2377/90 относно субстанциите,
влизащи в състава на хомеопатичните щокове,
предназначени за прилагане върху продуктивни
животни.
Липсата на каквато и да било информация трябва
да бъде обоснована. Така например трябва да се
обосноват причините, поради които приемливо
ниво на безопасност може да бъде подкрепено
въпреки липсата на някои изследвания.“

Допълнителна разпоредба
§ 5. С тази наредба се въвежда Директива 2009/9/ЕО на Комисията от 10 февруари
2009 г. за изменение на Директива 2001/82/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
относно Кодекса на Общността за ветеринарни
лекарствени продукти (OB L 44, 14.ІІ.2009 г.).
Заключителни разпоредби
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 7. Изпълнението на наредбата се възлага
на генералния директор на НВМС.
Министър: М. Найденов
12719
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № Н-8 от 2008 г. за условията и реда за
извършване на превоз на пътници и товари
за собствена сметка (ДВ, бр. 63 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 5 се създават т. 4 – 10:
„4. списък на пътниците;
5. заповед за командировка;
6. копие от покана;
7. копие от знака за преминал годишен
технически преглед на автобуса;
8. копие от протокол за изправност на тахограф и ограничител на скоростта;
9. копие от свидетелството за управление
на водача;
10. декларация от ръководителя на фирмата/организацията за спазване на изискванията
относно времето за управление и почивка на
водачите съгласно глава шеста от Закона за
автомобилните превози.“
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При издаване на сертификат за извър
шване на превози за собствена сметка с автобус
между държави членки списъкът на пътниците
се заверява с печат на Изпълнителна агенция
„Автомобилна администрация“.“
§ 3. Член 17 се изменя така:
„Чл 17. При извършване на превози на пътници за собствена сметка водачът представя
при поискване от контролните органи следните
документи:
1. за международни превози на територията
на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Швейцария:
а) заверено копие на трудовия договор, с
който е назначен, или заверено извлечение от
него, което съдържа името на работодателя,
името на водача, датата на сключване и срока,
за който е сключен договорът;
б) оригинал на сертификата за моторното
превозно средство по чл. 4, ал. 2;
в) списък на пътниците, заверен с печат
на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“;
2. за превози между Република България
и страни, които не са членки на Европейския
съюз, или транзит през такива страни се изискват документите по ал. 1 и документи съгласно
международните договори, по които Република
България е страна, ако в договорите има такива
изисквания;
3. за превози на територията на Република
България:
а) заверено копие на трудовия договор, с
който е назначен, или заверено извлечение от
него, което съдържа името на работодателя,
името на водача, датата на сключване и срока,
за който е сключен договорът;
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б) заповед на ръководителя на лицето, за
чиято сметка се извършва превозът, с приложен
към нея списък на пътниците; в заповедта се
посочват датата или периодът за извършване на
превоза, часовете на тръгване и маршрутът на
движение; приложеният към заповедта списък
трябва да бъде заверен с подпис и печат от
ръководителя.“
§ 4. В чл. 18 се създава т. 4:
„4. заповед на ръководителя на лицето, за
чиято сметка се извършва превозът; в заповедта
се посочват датата или периодът за извършване
на превоза, часовете на тръгване и маршрутът
на движение, както и видът на товара.“
Министър: Ал. Цветков
12645

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № H-17
от 2006 г. за прилагане на разпоредбите на
Приложение № 37 и Приложение № 38 от
Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията
относно писмено деклариране чрез Единния
административен документ (обн., ДВ, бр. 105
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 и 51 от 2007 г.,
бр. 3 от 2008 г.; доп., бр. 5, 30 и 45 от 2009 г.)
§ 1. Приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40
и 41, чл. 8, т. 22 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 6, т. 22, 40 и 41, чл. 8, т. 22
Класификатор на митническите учреждения
1. Митнически учреждения в Република България
Наименование
на митническото
учреждение
1
Бургас
Бургас

Вид на учреждението
2
Регионалнo митническо
управление
Териториално митническо
управление

Буквеноцифров
код
3
BG001999
BG001000

Летище Бургас

Митнически пункт

BG001002

Малко Търново

Митнически пункт

BG001003

Митнически пункт

BG001004

Митническо бюро

BG001005

Митнически пункт

BG001007

Митническо бюро

BG001008

Сливен

Митническо бюро

BG001009

Ямбол

Митническо бюро

BG001010

Лесово

Митнически пункт

BG001011

Царево

Митнически пункт

BG001012

Варна

Регионалнo митническо
управление

BG002999

Нефтопристанище
Нефтохимически
комбинат
Пристанище Бур����
гас център
Свободна зона
Бургас
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Варна

Териториално митническо
управление

Варна-запад
Летище Варна
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3

BG002000

Връшка чука

Митнически пункт

BG004209

Митнически пункт

BG002002

Свищов

Териториално митническо
управление

BG004300

Митнически пункт

BG002003

Габрово

Митническо бюро

BG004301

BG002005

Горна Оряховица

Митническо бюро

BG004302

Митнически пункт

BG002006

Летище Горна
Оряховица

Митнически пункт

BG004303

Варна-ферибот

Митнически пункт

BG002007

Ловеч

Митническо бюро

BG004304

Шумен

Митническо бюро

BG002008

Плевен

Митническо бюро

BG004306

Добрич

Митническо бюро

BG002009

Сомовит

Митнически пункт

BG004307

Балчик

Митнически пункт

BG002010

Севлиево

Митническо бюро

BG004309

Регионалнo митническо
управление
Териториално митническо
управление

BG003999

София

BG003000

София

Казанлък

Митническо бюро

BG003001

Летище Пловдив

Митнически пункт

BG003002

Пазарджик

Митническо бюро

BG003004

Свободна зона
Пловдив

Митническо бюро

BG003005

Смолян

Митническо бюро

BG003006

Карлово

Митническо бюро

BG003007

Стара Загора

Митническо бюро

BG003008

Радиново

Митническо бюро

BG003009

Свиленград

Териториално митническо
управление

BG003100

Жп гара Свиленград

Митнически пункт

BG003102

Капитан Андреево Митнически пункт

BG003103

Кърджали

Митническо бюро

BG003104

Свободна зона
Свиленград

Митническо бюро

BG003106

Хасково

Митническо бюро

BG003107

Пристанище
Варна
Пристанище
Леспорт

Пловдив
Пловдив

Русе
Русе

Митнически пункт

Регионално митническо
управление
Териториално митническо
управление

Регионално митническо
управление
Териториално митническо
управление

BG005999
BG005000

Ботевград

Митническо бюро

BG005001

Пирдоп

Митническо бюро

BG005003

Димитровград –
Ю.Ж.

Митническо бюро

BG005005

Драгоман

Митническо бюро

BG005006

Калотина

Митнически пункт

BG005007

Перник

Митническо бюро

BG005008

София-запад

Митническо бюро

BG005009

София-изток

Митническо бюро

BG005010

Стрезимировци

Митнически пункт

BG005011

Аерогара София

Териториално митническо
управление

BG005100

Митнически пункт

BG005106

Митнически пункт

BG005107

Югозападна

Териториално митническо
управление

BG005700

Летище
„София“�������
– пътници
Летище „София“ – товари

Гоце Делчев

Митническо бюро

BG005701

BG004999

Гюешево

Митнически пункт

BG005702

BG004000

Златарево

Митнически пункт

BG005703

Кулата

Митническо бюро

BG005704

Кюстендил

Митническо бюро

BG005705

Логодаж

Митнически пункт

BG005706

Олтоманци

Митнически пункт

BG005707

Разград

Митническо бюро

BG004002

Русе

Митническо бюро

BG004003

Пристанище Русе Митнически пункт

BG004006

Свободна зона
Русе

Митнически пункт

BG004007

Търговище

Митническо бюро

BG004011

Силистра

Митническо бюро

BG004012

Пристанище����
Силистра

Митнически пункт

BG004013

Лом

Териториално митническо
управление

BG004200

Враца

Митническо бюро

BG004201

Оряхово

Митнически пункт

BG004203

Пристанище Лом Митнически пункт

BG004205

Брегово

Митнически пункт

BG004206

Видин

Митническо бюро

BG004207

Пристанище Видин

Митнически пункт

BG004208

Централно
митническо
управление

BG009999

2. Митнически учреждения в страните – членки
на ЕС и ЕАСТ
Данните за митническите учреждения от страните – членки на ЕС и ЕАСТ, в тяхното актуално
състояние се публикуват на интернет страницата на
Европейската комисия на адрес: http://ec.europa.
eu/taxation_customs/dds/en/csrdquer.htm.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 16 декември
2009 г.
Министър: С. Дянков
12714
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № НС-253
от 12 ноември 2009 г.
На 11 ноември 2009 г. на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Евгений
Василев Узунов, избран от 11. многомандатен
избирателен район – Ловеч, от листата на
коалиция „Коалиция за България“ в 41-вото
Народно събрание.
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На основание чл. 115, ал. 1 от Закона за
избиране на народни представители Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обявява за избран за народен представител в
11. многомандатен избирателен район – Ловеч,
Димитър Ангелов Горов от листата на коалиция
„Коалиция за България“.
Председател: Св. Димитрова
Секретар: М. Карадайъ
12677

Поправка. Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следната поправка
във формула (3.3) на приложение № 3 към чл. 5 „Методика за изчисляване на показателите за разход на
енергия и на енергийните характеристики на сгради“ от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба
№ 7 от 2004 г. за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 85 от 2009 г.):
Формула (3.3) Q = QH + QV + QW + Q C + Q r да се чете „Q = QH + QV + QW + Q C – Q r “.

12613
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-668
от 2 октомври 2009 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие с цел
опазване на вековни или забележителни дървета
нареждам:
1. Обявявам за защитено дърво Обикновен
орех (Juglans regia) на възраст около 125 години с
височина 12 м и обиколка 2,10 м, намиращо се в
1
/2 урегулиран поземлен имот с кадастрален № ІІІ150 от кв. 20а по плана на с. Добролево, община
Борован, област Враца.
2. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. Регионалната инспекция по околната среда
и водите – Враца, да осигури обозначаването на
вековното дърво.
4. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
законодателството на Република България.
5. Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: Н. Караджова
12614

ЗАПОВЕД № РД-678
от 12 октомври 2009 г.
На основание чл. 62 във връзка с чл. 61 от Закона
за защитените територии утвърждавам плановете
за управление на поддържаните резервати „Конски
дол“ и „Тъмната гора“.
Екземпляри от плана за управление на поддържаните резервати „Конски дол“ и „Тъмната гора“
да се предоставят на съответните регионални и
местни органи за сведение, изпълнение и контрол.
12615

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 664
от 5 ноември 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 „Чокманово“,
разположена на територията на общини Смолян и
Рудозем, област Смолян
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 № 9 от 21.Х.2009 г. разрешавам
на „Бългериан Майнинг Корпорейшън“ – ООД,
София, дружество, регистрирано с решение № 1
от 12.ХІІ.2006 г. на Софийския градски съд по ф.д.
№ 15262/2006 и вписано в Регистъра на търговските дружества под № 111652, том 1509, стр. 155,

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 „Чокманово“, разположена на територията
на общини Смолян и Рудозем, област Смолян, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 184 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 23 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна 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.
12616

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 665
от 5 ноември 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 „Багрилци“,
разположена на територията на община Крумовград,
област Кърджали, и община Ивайловград, 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 № 10 от 21.Х.2009 г. разрешавам на „Бългериан Минерал Рисорсис“ – ООД,
София, титуляр на разрешението, дружество, регистрирано по ф.д. № 15810/2007, том 1750, стр. 56,
парт. 126720 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 „Багрилци“, разположена на територията на
община Крумовград, област Кърджали, и община
Ивайловград, област Хасково, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е три години.
2. Размерът на площта е 28,10 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 7 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна 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.
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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.
12617

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 666
от 5 ноември 2009 г.
за проучване на строителни материали, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подзем
ните богатства, в площ „Камен дол“, разположена
в землището на с. Смирненски, община Ветово,
област Русе
На основание чл. 53, ал. 3 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 № 41 от 21 октомври 2009 г.
разрешавам на „Стоун Локъл Груп“ – ООД, Ветово,
титуляр на разрешението, дружество, регистрирано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК 200051160 със седалище и адрес на
управление гр. Ветово 7070, община Ветово, ул.
Люлин 13, да извърши за своя сметка проучване
на строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства,
в площ „Камен дол“, разположена в землището на
с. Смирненски, община Ветово, област Русе, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,21 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 18 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г. – неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
12618

Министър: Н. Караджова

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-74
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
част от територията на Горна баня, район „Овча
купел“, Столична община, област София, при граници: кв. Суходол, ул. Бойчо Бойчев, бул. Никола
Петков, кв. Княжево, с. Владая и с. Големо Бучино,
община Перник.

ВЕСТНИК
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 21.ХІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
12622

ЗАПОВЕД № РД-18-75
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Паницово, община Несебър,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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
12623

ЗАПОВЕД № РД-18-76
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Приселци, община Несебър,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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
12624
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ЗАПОВЕД № РД-18-77
от 20 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Раковсково, община Несебър,
област Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 1.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
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.
12625

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-78
от 26 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Попово, община Попово, област
Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
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.
12626

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-79
от 26 октомври 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Аврен, община Крумовград,
област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.І.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
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.
12627

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ВЕСТНИК
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32. – Министърът на околната среда и во
дите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграж дане на
система от съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане – 4 тръбни кладенеца,
с цел отводняване на строителен изкоп. Съоръженията – тръбни кладенци, ще бъдат изградени в
неоген-кватернерния водоносен хоризонт, водното
тяло BG1G00000NQ030 – порови води в неогенкватернера – Софийска долина, в имот № 000108,
с. Бенковски, Столична община – район „Сердика“, ЕКАТТЕ 99116, при координати: ТК 2 „Консорциум Кубратово – Кубратово“, N – 42°45'10.8'',
и E – 23°22'16.1'', кота – 511,6 м, ТК 3 „Консорци у м Кубратово – Кубратово“, N – 42°45'11.4'',
и E – 23°22'18.3'', кота – 511,5 м, ТК 4 „Консорци у м Кубратово – Кубратово“, N – 42°45'12.7'',
и E – 23°22'19.1'', кота – 511,8 м, ТК 5 „Консорциум Кубратово – Кубратово“ N – 42°45'14.0'', и
E – 23°22'18.1'', кота – 511,9 м. Проектни параметри
на използването: Дълбочина: 20 м. Експлоатационна част: от РVС тръби и филтри с диаметър ∅ 350
мм в интервала от 0,0 – 20 м и гравийна засипка
в интервала 20 – 2 м и задтръбна циментация в
интервала от 2 м до повърхността; водоприемна
част (филтри): от РVС тръби с диаметър ∅ 350 мм
в интервала от 5 – 16 м. Проектен средноденонощен
дебит на водочерпене – 12 л/сек. Проектен максимален дебит на водочерпене – 12 л/сек. Проектно
максимално допустимо понижение на водното
ниво: ТК 2 – 3,7 м, ТК 3 – 4 м, ТК 4 – 4,5 м, ТК
5 – 5,1 м. Дейности за проучване на подземните
води за всеки един от кладенците: документиране не
геоложкия разрез по време на сондажните работи;
опитно водочерпене за определяне параметрите
на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с
проектния дебит и на 3 степени; вземане на водна
проба за оценка на актуалното състояние на подземните води; по време на хидравличните тестове
да се наблюдава водното ниво в съществуващите
кладенци от водопонизителната система; хидродинамичните параметри да бъдат определени, като се
вземе предвид влиянието на останалите кладенци
от водопонизителната система. При реализиране на
проектното водовземане няма да бъдат създадени допълнителни понижения в кладенци за задоволяване
на собствени потребности на гражданите. Условия,
при които ще се разреши изграждането: Системата
от съоръжения за подземни води, предназначени за
водовземане, да работи само по време на изпълнение
на строителните работи при автоматичен режим
на водочерпене за поддържане на водното ниво
под дъното на изкопа. При необходимост (по време
на ремонтни дейности) изградените водовземни
съоръжения да бъдат включвани към останалата
част от водопонизителната система. Иззетите води
да се заустват в съществуващата канализационна
система. Писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
12619
35. – Министърът на околната среда и водите
съобщава на основание чл. 62а от Закона за водите, че е постъпила административна преписка
за откриване на процедура за издаване на разрешително 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,
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землището на гр. Ахелой, с ЕКАТТЕ 00833, община
Поморие, област Бургас. Проектни параметри на
ползването: на площ 250 дка на 1140 м от брега, с
размери на страните: 500 м х 500 м, в крайбрежни
морски води, осигуряващи условия за живот и възпроизводство на черупкови организми, с координати
на върховете, както следва: т. 1. 42°36'52,6'' СШ и
27°38'43,9'' ИД; т. 2. 42°36'52,5'' СШ и 27°39'05,9'' ИД;
т. 3. 42°36'36,3'' СШ и 27°39'05,7'' ИД; т. 4. 42°36'36,4''
СШ и 27°38'43,7'' ИД. Условия, при които ще се
разреши изграждане на съоръжението: Технологията за изграждане на мидената ферма ще бъде от
типа плаваща „дълги линии“, 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 предот
вратяване 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 мониторинг ще бъдат трайно сигнализирани, съгласувано
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 хабитатите. Районът за ползване е съгласуван с Министерството 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, информационните технологии и съобщенията – Изпълнителна
агенция „Морска администрация“, Бургас. Писмени
възражения и условия от заинтересуваните 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.
Княгиня Мария-Луиза 22.
12620
20. – Министърът на околната среда и во
дите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на дублиращи съоръжения за подземни води като част
от водовземна система за осигуряване на вода за
питейно-битови цели на водоснабдителна група
„Камчия – Близнаци“. Съоръженията – тръбни
кладенци, ще разкрият порови води от подземно
водно тяло BG2G00000N019 – Порови води в неоген – миоцен Галата – Долен чифлик, в имоти
№ 000456, 000457 и 000455, в землището на с.
Близнаци, община Аврен, област Варна, ЕКАТТЕ
04426, при координати на тръбните кладенци: ТК
6а N – 43°02'34.4'', Е – 27°51'01.1''; ТК 7а N – 43°01'
53.4'', Е – 27°51'13.2''; ТК 8а N – 43°01'29.8'', Е – 27°
51'24.4''. Проектни параметри на използването:
Дълбочина: до 180 м ± 20 м. Тръбен кладенец
ТК-6а „ВиК – Камчия – Близнаци”: Техническа
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 426 мм
в интервала от повърхността до 8 м и задтръбна
циментация в интервала от 8 м до повърхността.
Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър ∅ 219 мм в интервала от 0 до 180 м ± 20м
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и гравийна засипка в интервала от 180 м ± 20м до
повърхността. Водоприемна част (филтри): с диаметър ∅ 219 мм от 80 м до 170 м. Тръбен кладенец
ТК-7а „ВиК – Камчия – Близнаци”: Техническа
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 426 мм
в интервала от повърхността до 15 м и задтръбна
циментация в интервала от 15 м до повърхността.
Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър ∅ 219 мм в интервала от 0 до 180 м ± 20м
и гравийна засипка в интервала от 180 м ± 20м до
повърхността. Водоприемна част (филтри): с диаметър ∅ 219 мм от 80 м до 170 м. Тръбен кладенец
ТК-8а „ВиК – Камчия – Близнаци”: Техническа
колона: от метални тръби с диаметър ∅ 426 мм
в интервала от повърхността до 25 м и задтръбна
циментация в интервала от 25 м до повърхността.
Експлоатационна колона: от метални тръби с диаметър ∅ 219 мм в интервала от повърхността до 180
м ± 20м и гравийна засипка в интервала от 180 м ±
20м до повърхността. Водоприемна част (филтри):
с диаметър ∅ 219 мм от 80 м до 170 м. Проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 10 л/сек.
за всеки кладенец. Проектно максимално допустимо
понижение на водното ниво – 9,8 м. Дейности за
проучване на подземните води: сондажно-геофизични изследвания; опитно водочерпене за определяне
параметрите на водоносния хоризонт; хидравлични
тестове на три степени по отношение на дебита – с
продължителност не по-малка от 1 час за всяка
степен и проследяване възстановяването на водното
ниво; с продължителност 24 часа – при възможен
постоянен дебит, но не по-голям от разрешения
средноденонощен дебит с проследяване възстановяването на водното ниво; вземане на водна проба
за оценка на актуалното състояние на подземните
води и пригодността им за питейно-битови цели.
Условия, при които ще се разреши изграждане на
съоръженията: Да се изпълнят комплексни сондажно-геофизични изследвания за изясняване на литоложкия строеж на водоносния хоризонт. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
12621
84. – Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1, т.
3 от Закона за подземните богатства съобщава, че
предстои откриване на производство за предоставяне на разрешение за проучване на строителни
материали в следните площи: 1. „Хитрино 2“ в
землището на с. Сливак, община Хитрино, област
Шумен; 2. „Кралево 2“ в землището на с. Кралево,
община Търговище, област Търговище; 3. „Чешмата“ в землището на с. Въгларово, община Хасково,
област Хасково; 4. „Катуница“ в землището на
с. Катуница, община Садово, област Пловдив; 5.
„Пладнището“ в землището на гр. Искър, община
Искър, област Плевен
12648
85. – Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 39, ал. 1, т.
3 от Закона за подземните богатства съобщава, че
предстои откриване на производство за предоставяне
на разрешение за проучване на строителни материали в следните площи: 1. „Баирите“ в землището
на с. Болярино, община Раковски, област Пловдив; 2. „Адалъка“ в землището на с. Червенаково,
община Твърдица, област Сливен; 3. „Момчила“
в землището на с. Сърцево, община Твърдица,
област Сливен; 4. „Крепост“ в землището на с.
Крепост, община Димитровград, област Хасково;
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5. „Диляна“ в землището на с. Гавраилово, община
Сливен, област Сливен; 6. „Камен“ в землищата
на селата Хотница, Балван, Момин сбор, община
Велико Търново, област Велико Търново; 7. „Дурхана – запад“ в землището на Димитровград, община
Димитровград, област Хасково.
12649
6. – Военномедицинската академия обявява
конк у рси за: професори по: 03.01.41 неврох ирургия – един за цивилен служител за нуждите
на катедра „Неврологи я и неврох иру рги я“ на
МБАЛ – София, при ВМА; 03.01.23 токсикология – един за цивилен служител за нуждите на
катедра „Медицина на бедствените ситуации и
токсикологи я“ на МБА Л – Софи я, при ВМ А;
асистенти по: 03.01.14 гастроентерология – един за
цивилен служител за нуждите на катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия
и трансплантация“ на МБАЛ – София, при ВМА;
03.01.23 токсикология – един за цивилен служител
за нуждите на катедра „Медицина на бедствените
ситуации и токсикология“ на МБА Л – София,
при ВМА; 03.01.38 анестезиология и реаниматология – един за цивилен служител за нуждите на
катедра „Анестезиология и реаниматология“ на
МБАЛ – София, при ВМА; 03.01.38 анестезиология
и реаниматология – един за цивилен служител
за нуждите на Клиника „Анестезиология“ към
катедра „Анестезиология и реаниматология“ на
МБАЛ – София, при ВМА; научен сътрудник по
01.06.09 радиобиология за цивилен служител за
нуждите на Научноизследователска лаборатория
по радиобиология и клетъчна радиобиология към
катедра „Хематология, онкология, радиационна
защита, радиобиология и нуклеарна медицина“ в
МБАЛ – София, при ВМА. Срокът за подаване на
документи е 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите да се счита датата на завеждането им
в деловодството на Военномедицинската академия.
Справки и документи по обявения конкурс – ВМА,
София, ул. Св. Георги Софийски 3, тел. 92-253-09.
12568
68. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата
по физиология за асистент по 01.06.17 физиология на
животните и човека със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – 1431
София, ул. Здраве 2, тел. 9172-626 или 9172-690.
12697
35. – Медицинският институт при Министер
ството на вътрешните работи обявява конкурси за:
старши научен сътрудник І ст. по 03.01.47 кардиология, ДСВО категория „В“ – един за началник на
Клиниката по кардиология и интензивно лечение;
старши научни сътрудници ІІ ст. по: 03.01.19 неврология, ДСВО категория „В“ – един за началник
на Отделението по заболявания на централната
нервна система на Клиниката по неврология в
Централната клинична база при Медицинския
институт – МВР; 03.01.13 вътрешни болести, ДСВО
категория „В“ – един за началник на Отделението
по нефрология в Централната клинична база при
Медицинския институт – МВР; 03.01.16 ендокринология, ДСВО категория „В“ – един за началник
на Отделението по ендокринология в Централната
клинична база при Медицинския институт – МВР,
всички със срок за подаване на документите 3 месеца;
научен сътрудник по 03.01.14 гастроентерология по
трудово правоотношение в Трета вътрешна клиника
по гастроентерология на Централната клинична
база при Медицинския институт – МВР, със срок
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1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите за участие в конкурса се подават
лично от кандидатите (адресирани до директора
на МИ – МВР) в деловодството на Медицинския
институт – МВР, бул. Скобелев 79, всеки работен
ден от 8 до 12 ч. и от 13 до 16,30 ч. (телефони за
справки: 982-15-96 и 982-14-60).
12575
95. – Националният диагностичен научноиз
следователски ветеринарномедицински институт
„Проф. д-р Георги Павлов“, София, обявява конкурс
за старши научен сътрудник І ст. по 04.03.12 епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на
заразните заболявания по животните към секция
„Екзотични и особено опасни инфекции“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вес т н и к“. Док у мен т и т е – в деловодс т во т о на
НДНИВМИ. За справки относно конкурса – София,
НДНИВМИ, бул. П. Славейков 15, тел. 952-12-77.
12576
17. – Опитната станция по земеделие – Търго
вище, към ССА – София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник II ст. по 04.02.01 развъждане на
селскостопански животни, биология и биотехника
на размножаването със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
Опитната станция по земеделие – Търговище, тел.
0601/6-35-18.
12661
36. – Инстит у т ът за защита на растени я
та – Костинброд, обявява конкурс за старши научен
сътрудник ІІ ст. по 04.01.10 растителна защита (вкл.
фитопатология, вирусология, хербология и др.) със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, тел.: 0721/66061,
0721/66062 и 0712/68800.
12580

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс обявява, че е постъпило оспорване от
областния управител на област Бургас (вх. № 6747
от 15.Х.2009 г. на Административния съд – Бургас),
против решение, прието по т. 3 от дневния ред на
заседание на Общинския съвет – гр. Карнобат,
отразено в протокол № 22 от 24.ІХ.2009 г., свързано с допълване на Наредба № 1 за определянето
и администрирането на местни такси и цени на
услуги на територията на община Карнобат, по
повод на което е образувано адм. д. № 1438/2009.
12690
Варненският административен съд, 25 състав,
призовава Докя Костадинова Костадинова, ЕГН
1302050997, с постоянен и настоящ адрес Варна,
ул. Радецки 45, сега с неизвестен адрес, заинтересована страна по адм.д. № 813/2008 по описа на
Административния съд – Варна, заведено от Мария
Недялкова Кателиева, срещу Заповед № 002 от
18.II.2008 г. на кмета на община Варна, производството по което е насрочено за 22.XII.2009 г. от 14 ч.
Заинтересованата страна следва да посочи съдебен
адрес в страната, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.) във
връзка с § 2, ал. 1 ПЗРГПК, в сила от 1.III.2008 г.,
във връзка с чл. 137, ал. 4 АПК.
12691
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
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че е постъпила жалба от „Свилоза – ЗИК“ – АД,
Свищов, на основание чл. 186, ал. 1 АПК срещу
разпоредбата на чл. 17а, ал. 1, т. 5 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община
Свищов, издадена от Общинския съвет – гр. Свищов,
за което е образувано адм.д. № 798/2009 по описа на
Административния съд – Велико Търново. Съдебното заседание е насрочено за 21.ХІІ.2009 г. от 13 ч.
12692
А д м и н ис т рат и вн и я т с ъд – Паз ард ж и к , на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че
е постъпила жалба вх. № 4289 от 5.ХІ.2009 г. от
Радостина Георгиева Василева, Димка Стоянова
Димова, Пенка Иванова Биджева, Генка Стоянова Стоицева и Спаска Иванова Михайлова против решение № 177, прието с протокол № 15 от
1.Х.2009 г. на Общинския съвет – Пазарджик. По
оспорването е образувано адм.д. № 753 по описа
на Административния съд – Пазарджик, за 2009 г.
С разпореждане № 2339 от 10.ХІ.2009 г. на съдията
докладчик делото е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание за 23.ХІ.2009 г. в 14,15 ч.
12693
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване
от областния управител на област Стара Загора, с
което се оспорват като незаконосъобразни чл. 26,
ал. 2, чл. 27, ал. 2, чл. 28, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 в
частта относно предвиждане на принудителна административна мярка „задържане на кушума“ от
Наредба № 20 за регистрация, отчет и организация
на движението на пътните превозни средства, теглени с животинска тяга на територията на община
Николаево, приета с решение № 176 от 2.Х.2009 г.
на Общинския съвет – гр. Николаево, по което е
образувано адм.д. № 567/2009 г. по описа на административния съд – Стара Загора, насрочено на
8.ХІІ.2009 г. от 9,45 ч.
12694
Белослатинският районен съд призовава Лилия
Цалева Ванчукова с последен адрес област Враца,
община Бяла Слатина, с. Галиче, ул. Бузлуджа 4, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 21.ХІІ.2009 г.
в 10 ч. като ответница по гр.д. № 779/2009, заведено
от Росен Цветанов Ванчуков, по чл. 99, ал. 1 СК
(стар). Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
12643
Дупнишкият районен съд призовава Георги
Лазаров Георгиев с последен известен адрес гр.
Сапарева баня, ул. Паничище 16, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 22.І.2010 г. в 10 ч. като
ответник по гр. д. № 207/2008, заведено от Райна
Лазарова Стойкова, Виолета Иванова Динева, Веска
Иванова Чучуганова, Христо Иванов Чучуганов,
Йордан Георгиев Чучуганов и Райна Георгиева
Шалева, по чл. 135 ЗЗД (отм.) и чл. 431, ал. 2
ГПК (отм.). Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12642
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2561 от
6.ХI.2007 г. по ф. д. № 1468/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Би Ей Тур“ – ООД, със седалище
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и адрес на управление Добрич, ж. к. Добротица,
комплекс Спорт палас, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство и проектантска, инженерингова и ремонтна
дейност, вътрешен и международен туризъм, хотелиерство, туроператорска дейност (след получаване
на лиценз), ресторантьорство и кафе-аперитив, рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност или предоставянето на други услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, ремонт,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, маркетинг,
търговско представителство, консултантски услуги,
външнотърговска дейност, търговия с авточасти и
консумативи, производство, покупка и търговия
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид на всякакви стоки, внос, износ,
разкриване на собствена магазинна мрежа, спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, туроператорска,
превозна и агентска дейност, сделки със земя,
обработка на земеделска земя с лична или наета
техника и търговия със зърнени храни, превоз на
стоки, пътници и товари в страната и в чужбина
със собствен и/или нает транспорт и всякакви други
дейности, посочени в ТЗ. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Йордан Димитров Андреев
и Атанас Маринов Атанасов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45200
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2486 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1422/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Уинд Челопечене“ – 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 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,
комисионни, спедиционни, превозни сделк и в
страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки,
проучване, проектиране, изграждане, експлоатация
и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство 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 Кирил Борисов Анзов.
45201
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2488 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1424/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Пауър“ – 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 препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
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собствено производство в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни сделк и в
страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки,
проучване, проектиране, изграждане, експлоатация
и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство 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 Кирил Борисов Анзов.
45202
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2490 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1426/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Дженерал“ – 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 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,
комисионни, спедиционни, превозни сделк и в
страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизингови сделки,
проучване, проектиране, изграждане, експлоатация
и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство 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 Кирил Борисов Анзов.
45203
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2499 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1434/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вятърна енергия“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица
4, ет. 2, и с предмет на дейност: изграждане на
фундаменти, монтаж, сервиз и поддръжка на алтернативни източници на енергия (ветроенергийни
централи), производство и продажба на ел. енергия
(след лиценз), производство и търговия с биогорива и нефтопродукти, търговия на едро и дребно с
промишлени и хранителни стоки и селскостопанска
продукция, производство, съхранение, търговия и
преработка на зърнени храни и зеленчуци, оранжерийно производство, производство, преработка
и продажба на селскостопанска и животинска
продукция и продукти от тях, производство и търговия със стоки за бита, търговия на едро и дребно
с лекарствени средства, бартерни, консигнационни
и лизингови сделки, търговска дейност и оказион,
външнотърговска дейност, внос, износ на промиш-
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лени и консумативни стоки и природни суровини,
комисионна т ърговия, посредническа дейност,
ресторантьорство, сервитьорство, хотелиерство;
туристически услуги в страната и в чужбина и други
допълнителни дейности, свързани с международния и вътрешния туризъм, маркетинг, инженеринг,
представителство, проектиране, производство и
реализация на продукти, изделия, технологии и
услуги, строително-монтажна дейност, посредничество и агентство на наши и чуждестранни фирми
в страната и в чужбина, транспортна дейност в
страната и в чужбина, комплексни автосервизни
услуги, спедиторски услуги, рент-а-кар и лизинг
и всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
„Метарекс“ – ООД, и Кирил Борисов Анзов и се
управлява и представлява от управителите Валери
Стойков Тодоров и Кирил Борисов Анзов заедно
и поотделно.
45204
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2487 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1423/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Вентчър“ – 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 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,
комисионни, спедиционни, превозни сделк и в
страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, проучване, проектиране, изграждане, експлоатация и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство 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, представлявано от Кирил Борисов Анзов, и се управлява и представлява от
Кирил Борисов Анзов.
45205
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2489 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1425/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Уинд Илектрик“ – 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 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,
комисионни, спедиционни, превозни сделк и в
страната и в чужбина, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, проучване, проектиране, изграждане, екс-
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плоатация и сервиз, наемане и покупка на съоръжения за производство 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 Кирил Борисов Анзов.
45206
Пловдивският окръжен съд, търг. отделение, с
определение № 2061 от 9.ХІ.2009 г., постановено
по т. д. № 528/2009, по описа на ПОС, с което
т. д. № 528/2009 на основание чл. 679, ал. 2 ТЗ е
присъединено към т. д. № 118/2007, на основание
чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава длъжника и кредиторите на „Емпи“ – АД (в несъстоятелност), Пловдив,
за съдебно заседание на 7.ХІІ.2009 г. от 9,30 ч. в
зала № 8 в сградата на Пловдивския окръжен съд,
бул. Шести септември 167, във връзка с постъпило
искане по чл. 679 ТЗ от „Асенова крепост“ – АД,
Асеновград, като производството занапред ще се
разглежда по т. д. № 118/2007 по описа на ПОС.
12695
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9107 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 781/2004 вписа промени за
„Тетрабетон“ – ООД: вписва избирането на Никифор Цочев Цоневски за управител на дружеството;
промени в дружествения договор; дружеството се
управлява и представлява от досегашните управители Васил Христов Христодулов и Сервет Билгин,
както и от новоизбрания управител Никифор Цочев
Цоневски заедно и поотделно.
45696
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9111
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 3908/2003 вписа промени
за „Амбулатория за групова практика за първична
помощ по дентална медицина д-р Христови“ – ООД:
нов предмет на дейност: извънболнична първична
дентална помощ съгласно чл. 11 от Закона за лечебните заведения, диагностика, лечение, наблюдение,
консултации, профилактика, експертиза на временна
нетрудоспособност, предписване на лабораторни
и рентгенови изследвания, насочване на пациенти
за консултативна и болнична помощ, издаване на
документи, свързани с денталните заболявания;
промяна в дружествения договор.
45697
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 9125 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 4069/91 вписва продажбата
на предприятие с фирма „Албърта – Никола Калбурджиев“ от едноличния търговец Никола Антонов
Калбурджиев като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Албърта“ – ЕООД.
45698
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9232 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1676/2002 вписа промени за
„Донков – Ал Шадфан“ – ООД: освобождаване на
Румен Станиславов Журомски като съдружник и заличаването му като управител; вписва за едноличен
собственик на капитала и управител на дружеството
Савко Георгиев Донков; промяна на фирмата на
дружеството на „Донков – Ал Шадфан“ – ЕООД;
приемане на учредителен акт; дружеството се
управлява и представлява от управителя Савко
Георгиев Донков.
45699
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Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9061 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 3141/2005 вписа промени за
„Селта М“ – ЕООД: ново име на фирмата – „Семел“ – ЕООД; промяна в учредителния акт.
45700
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9130
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 1600/2005 вписа промени
за „Интернешънъл Бул брокер“ – ООД: заличава
Маурицио Дала Роза като съдружник; приема
Анджолина Наполитано, Пиетро Луиджи Гиа и
„Беар 505“ – ЕООД, Пловдив, като съдружници;
заличава Пиетро Луиджи Гиа като управител;
избира Агостино Дала Роза като управител; промяна на адреса на управление – Пловдив, ул. Княз
Александър I № 42; дружеството се представлява
и управлява от Агостино Дала Роза; промени в
дружествения договор.
45701
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9052 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1202/2002 вписа промени за
„Филипекс трейдинг“ – ООД: нов адрес на управление – ул. Кукленско шосе 12, ет. 3, Пловдив;
нов предмет на дейност: търговия и обработка на
неръждаема и специална стомана, производствена
дейност, инженерингова дейност, проектиране и
производство на нестандартно оборудване, търговска дейност в страната и в чужбина, импорт,
експорт, реекспорт на стоки, бартерни сделки,
консултантска и посредническа дейност, търговско
представителство, транспортни услуги – вътрешни
и международни, както и други незабранени от
закона дейности и услуги; промяна в дружествения договор.
45702
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9014
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 3349/2005 вписа промени
за „Нета“ – ООД: вписва за съдружник „Сиенит
холдинг“ – АД, Пловдив; заличаване на Рух Сен
Юнузова Бейсимова като управител; избиране на
Валентин Кънчев Кънчев за управител; приемане
на актуализиран дружествен договор. Дружеството се представлява и управлява от управителите
Васко Нанков Иванов и Валентин Кънчев Кънчев
само заедно, като двамата управители могат само
заедно да упълномощят търговски пълномощник,
който да упражнява техните правомощия, и представителната власт на търговския пълномощник
се прекратява с оттеглянето на пълномощното от
който и да е от управителите.
45703
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9056
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 2108/2002 вписа промени
за „Б И Б – 2002“ – ООД: приема Васил Тодоров
Илиев и Любка Цанкова Илиева за съдружници;
освобож дава Георги Делов Брънчев и Еленка
Иванова Брънчева като съдружници; заличава
Георги Делов Брънчев като управител; нов управител – Васил Тодоров Илиев; промяна на адреса на
управление – бул. Свобода 13, вх. Ж, ет. 2, ап. 4;
промени в дружествения договор; дружеството се
представлява и управлява от Васил Тодоров Илиев.
45704
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 9047 от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 3944/97 вписа промени за „Агроинтерпродукт“ – ООД: деноминира
капитала от 5 000 000 лв. на 5000 лв.; заличаване на
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Борис Николов Янчев като управител; избиране на
Светла Димитрова Янчева за управител; промени в
дружествения договор; дружеството се управлява и
представлява от Светла Димитрова Янчева.
45705
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9035 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 4549/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Штъркел“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Даме Груев 31, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност:
вътрешно- и външноикономическа дейност, подбор
и обучение на персонал, връзки с обществеността,
организация и обслужване на събития – конкурси,
фестивали, празненства, конференции и др., преводи
и легализация, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, рекламна, издателска,
маркетингова и проучвателна дейност, консултантски, комисионерски, спедиторски и транспортни
услуги, авторемонтни услуги, покупко-продажба
и отдаване под наем на автомобили, търговия със
стоки на едро и дребно, внос, износ, осъществяване
на вскакъв вид дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Красимир Йорданов Йорданов и
Димитър Рангелов Гачев, които ще представляват
и управляват дружеството заедно и поотделно, а в
случаи, отнасящи се за разпореждане с финансови
средства, когато размерът им надвишава 3000 лв.,
с ДМА на дружеството и при теглене на кредити – само заедно.
45727
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9199 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 4789/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Викислав стил“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Перущица, ул.
Георги Тилов 3, с предмет на дейност: търговска,
инвестиционна дейност, консултантска дейност,
комисионна, рекламна дейност, търговско представителство на български и чуждестранни фирми и
всякаква друга стопанска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Вероника Георгиева Узунова-Къдринова и Славко Георгиев Къдринов и се
представлява и управлява от Вероника Георгиева
Узунова-Къдринова.
45728
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9133
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 4739/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Перла
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Пловдив, ж.к. Тракия 12, вх. А, ет. 7, ап. 31,
с предмет на дейност: производство и търговия с
облекла, промишлени и битови стоки, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти,
рекламна дейност, декорация и вътрешен дизайн,
преводачески услуги, търговско представителство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, туристически, информационни и други услуги, лизинг
и всички други търговски сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Маргарита
Стефанова Станчева.
45729
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9139 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 4765/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Биг стайл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
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Йоаким Груев 43, с предмет на дейност: строителство и ремонтна дейност, ремонтни дейности на
машини, апаратура, съобщителна техника, строително-монтажни работи и др., вътрешна и международна търговия, посреднически, консултантски и
комисионерски услуги, рекламна и информационна
дейност, фризьорство, ресторантьорство, хотелиерство, разкриване на търговски обекти, производство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански, битови стоки и др., търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, търговия със защитно фолио за стъкла,
алармени системи, офис оборудване, компютърни
технологии и консумативи за тях, пътнически, товарни, складови и транспортни услуги в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
всички останали дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Борислава Иванова Златанова и Георги Петков Минков, които ще
представляват и управляват заедно.
45730
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9042
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 4722/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ла Дита“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, ул.
Ген. Данаил Николаев 104, ет. 3, ап. 9, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни фирми
в страната и в чужбина, външнотърговски сделки
във всичките им разновидности, строеж, ремонт или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство, реконструкция и преустройство на
жилищни, вилни, смесени и производствени сгради, строително-монтажни работи, проектиране и
изпълнение на електрически инсталации, предпечатна подготовка и печат, полиграфически услуги,
отдаване под наем на движими вещи и недвижими
имоти, търговия на едро и дребно с промишлени и
хранителни стоки, търговия с алкохолни напитки
и тютюневи изделия (след съответното разрешение), разкриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, кафенета, комисионни, спедиционни,
превозни и складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, фотографски, информационни,
програмни, импресарски услуги, както и извършването на всякакъв вид други услуги и търговски
сделки, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Георги Братанов Делчев и Христо Трифонов
Христов и се представлява и управлява от Георги
Братанов Делчев.
45731
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9091 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 4721/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Дермато-козметичен кабинет – Магдалина Гюрова“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив,
ул. Цар Асен 35, ет. 1, с предмет на дейност:
козметични услуги, консултации и козметични
манипулации с цел подобряване естетичния вид
на кожата, търговия с фармацевтични, терапевтични препарати, продукти и диетични вещества
за медицински цели, които се отпускат по рецепта,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, обработен или преработен вид, търговия и услуги, комисионна и консигнационна дейност,
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внос-износ, реекспорт, посредничество, агентство и
търговско представителство, консултантска дейност,
предприемачество, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Магдалина
Стоянова Гюрова.
45732
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9164 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 4770/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Мушиков и
Ко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Иван Гарванов 57, ет. 5, ап. 9, с предмет на дейност: търговия и обработка на стъкло,
производство на машини с цифрово-програмно
управление, проектиране и строителство, ресторантьорство, хотелиерство и туризъм, търговия на
дребно и едро с хранителни, промишлени стоки и
стоки за бита, трансфер на ноу-хау и технологии,
консултантска, маркетингова и рекламна дейност,
преводачески услуги, производство на хранителни
стоки, спедиционна, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество в
страната и в чужбина, таксиметрова, транспортна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, издателска дейност, външнотърговска
дейност, свързана с цялостния предмет на дейност:
внос-износ, бартерни сделки, търговско представителство и всякакъв друг вид търговска дейност и
услуги за граждани и фирми в страната и в чужбина, незабранена от закон или друг нормативен
акт (след получаване на съответните разрешителни
и лицензии). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Александров Мушиков.
45733
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9087 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 4713/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ауто елегант“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ж.к. Тракия, бл. 333, вх. А, ет. 5, ап. 13, с
предмет на дейност: авторемонтна и автосервизна
дейност и услуги, производство, продажба и търговия
с резервни автомобилни части за леки и товарни
коли, услуги по пътна помощ, внос и износ на всякакъв вид стоки, търговска дейност в страната и в
чужбина със селскостопанска продукция, строителни материали, както и всякакви други стоки, вкл.
алкохол, цигари (след съответния лиценз), оценки
на машини, съоръжения и недвижими имоти, външнотърговска дейност, експорт-импорт с всякакви
вещи и стоки, ресторантьорство и хотелиерство (след
издаване на съответния лиценз), посредничество и
комисионерство, рекламна дейност, представителство на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, както и всички други стопански дейности
и услуги (след издаване на необходимите лицензии),
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петър Петков Димитров.
45734
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9131 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 4518/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Рашен“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, ул. Цар
Георги Тертер 2, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
търговска дейност, покупко-продажба на всички

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

видове стоки, незабранени от закона и други нормативни документи, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, производство и търговия
със захарни и тестени изделия, производство и
търговия с подобрители за хранително-вкусовата
промишленост, след издаване на необходимите за
тази дейност разрешителни, търговия на едро и
дребно с промишлени, селскостопански, хранителни
и други стоки, както и алкохол и цигари (след издаване на надлежен лиценз), производство и търговия
със селскостопански произведения и продукти,
вкл. и животински такива, външна и вътрешна
търговия, в т. ч. внос, износ, реекспорт, бартер и
други специфични външно- и вътрешнотърговски
операции, откриване на търговска мрежа в страната, услуги, рекламни, програмни, импресарски,
информационни, административни и консултантски
услуги, организиране на тържества, фотографска
дейност, фотография, фотографски школи и студия,
организиране на курсове по фризьорство, маникюр
и педикюр, козметика, разкриване на студия за
красота, бръснарство и фризьорство, производство и
търговия на конфекция и облекла – внос и износ на
същите, туроператорство – туроператор, турагент,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, търговско представителство,
посредничество и агентство, комисионна, складова, спедиционна и лизингова дейност, създаване
и разкриване на увеселителни паркове и обекти,
строително предприемачество, строителство, ремонт
и обзавеждане на промишлени, административни и
битови сгради, вътрешен и външен дизайн, електрооборудване, електрообзавеждане на промишлени,
административни и битови сгради, производство и
търговия с метални и PVC конструкции, дограма,
дърводелски услуги, металообработване, сделки с
всякакви недвижими имоти и права върху тях, превоз на пътници и товари в страната, международен
транспорт, диагностика на автомобилни двигатели
и сервизни услуги, автомонтьорство и тенекеджийски услуги, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Неджахат Наим
Емин и Реджеп Чалъш, които ще представляват и
управляват заедно и поотделно.
45735
Пловдивският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9145 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 4747/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Перфект
Българи я“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ул. Хвойна 7, вх. Г, ет. 2,
ап. 28, с предмет на дейност: строително-ремонтна
дейност, производство и търговия с промишлени
и хранителни стоки, фризьорски и козметични
услуги, автомонтьорски услуги, производствена и
търговска дейност в страната и в чужбина, търговско
представителство, посредничество, комисионерство,
хотелиерство, ресторантьорство, сладкарство, рекламна дейност и услуги, преводаческа дейност,
всякакъв вид други услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Божидар
Петров Динчев.
45736
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3031 от 26.Х.2007 г. по ф.д.
№ 878/2002 промени за „Карадениз – транспорт”-
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ООД: изключва като съдружник Ихсан Учар; заличава като съдружник Ахмет Байъндър; вписва
като съдружник Султан Акташ.
45323
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 2932 от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 4342/91
промени за „Топлофикация – Русе“ – ЕАД: заличава като собственик държавата; вписва нов собственик – „Холдинг Словенске Електрарне“ – ООД,
Словения; държавата прехвърля своите 4 813 367
акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството, чрез договор за приватизационна продажба
на „Холдинг Словенске Електрарне“ – ООД; заличава досегашните членове на съвета на директорите;
променя броя на членовете на съвета на директорите
от 5 на 6 членове; вписва като членове на съвета на
директорите Борис Мезгец, Ирена Старе, Алексей
Иванушкин, Георгий Кутовой, Валерий Овсейчук
и Тоньо Добрев Томов; вписва като изпълнителен
директор Тоньо Добрев Томов, който управлява
и представлява дружеството самостоятелно освен
в случаите: по отношение на сделки, поемане на
задължения или други правни действия на стойност
над 200 000 лв. или тяхната равностойност в друга
валута; дружеството се представлява винаги заедно
от трима членове, както следва: изпълнителния
директор плюс който и да е от членовете на съвета на директорите от група А, плюс който и да
от членовете на съвета на директорите от група Б,
като членовете на съвета на директорите от група
А са: Борис Мезгец и Ирена Старе, а членовете
на съвета на директорите от група Б са: Алексей
Иванушкин, Георгий Кутовой и Валерий Овсейчук.
45324
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2334 от 16.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1042/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Корал 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Цариград 15, вх. Б,
ет. 3, с предмет на дейност: производство, търговия
и услуги. Дружеството е с капитал 20 000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Васил
Цонев Цонев.
45759
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2291 от 6.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1041/2007 дружество с ограничена отговорност
„ТСР инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Алея Момина сълза 2,
вх. 2, ет. 4, с предмет на дейност: проектиране и
монтаж на ОИВ и промишлени инсталации, търговско представителство и агентство на наши и
чуждестранни фирми, търговия на едро и дребно
в страната и в чужбина и всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Ангел Георгиев Денчев и Росен Атанасов Атанасов и
се управлява и представлява от управителя Росен
Атанасов Атанасов.
45760
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2333 от 15.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1040/2007 дружество с ограничена отговорност
„Алва експерт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Доростол 31, бл. Кристал,
вх. 2, ет. 11, ап. 30, с предмет на дейност: счетоводни и консултантски услуги, търговия и търговско
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представителство, както и всички други дейности,
разрешени от закона и съгласно изискванията
на законодателството. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Даринка Стойчева Алексиева и Даниела Петрова
Василева и се управлява и представлява от управителя Даринка Стойчева Алексиева.
45761
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2332 от 15.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1039/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Скриба“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. 19 февруари 17, вх. А, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: счетоводни услуги, одитинг, бизнес и данъчни консултации, съставяне на
междинни и годишни финансови отчети, изготвяне
на проекти, комплимиране на счетоводна информация и всички дейности, непосочени в договора,
но незабранени изрично със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Стефанка Тодорова Николова.
45762
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с § 5 ЗД Л с решен ие № 2965 о т
17.Х.2007 г. по ф.д. № 198/95 вписа промяна за
„Дева – стил“ – ЕООД: деноминира капитала от
5 000 000 лв. на 5000 лв.
45763
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2331 от 16.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1038/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Милен Иванов – Евротрейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Антим
I № 5, вх. 2, ет. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско посредничество и представителство,
информационна дейност, предоставяне на услуги,
сделки с интелектуална и индустриална собственост,
търговия на едро и дребно с промишлени стоки и
стоки за бита. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Милен
Димитров Иванов.
45764
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2330 от 15.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1037/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Коррект стор“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Клисура 19, вх. 1,
ет. 2, с предмет на дейност: внос, износ и продажба
на селскостопански и промишлени стоки, суровини и
продукти, оказионна, комисионна и консигнационна
търговия, посредничество при сделки с недвижими
имоти, информационни, машинописни и рекламни
услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Галина
Иванова Милева.
45765
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2329 от 15.VIII.2007 г. по
ф.д. № 1036/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Ивси – 07“ – ООД, със седалище и адрес
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на управление Русе, ул. Рига 8, вх. 4, ет. 2, ап. 12,
с предмет на дейност: производство, преработка и
търговия със селскостопански продукти, вътрешнои външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки,
търговия и покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Свилен Божанов Герасимов и Иво Андреев
Русев и се управлява и представлява от управителя
Свилен Божанов Герасимов.
45766
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2328 от 15.VIII.2007 г. по
ф.д. № 1034/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Каби“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Пирот 27, вх. А, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
представителство, посредничество и агентство,
маркетингови проучвания и всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Джоузеф Кроузиър.
45767
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2303 от 16.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1031/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Светлин Симеонов – СИМ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Стефан
Караджа 10, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени
стоки в страната и в чужбина, представителство
и дистрибуция на чуждестранни фирми, бартерни
сделки, разкриване и експлоатация на заведения
за обществено хранене, търговия на консигнация,
туристически услуги в страната и в чужбина, хотелиерство, забавни игри, екскурзии, изграждане
на собствена магазинна мрежа, фирмени магазини,
битови услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Светлин
Иванов Симеонов.
45768
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2327 от 15.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1033/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ивас“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Николово, община Русе, ул. Беласица 22, с
предмет на дейност: външна и вътрешна търговия,
внос и износ, ресторантьорство, хотелиерство, туристически, рекламни и информационни услуги,
разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене, търговия на магазини за хранителни
и промишлени стоки, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, строителна и строително-ремонтна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Сийка Иванова Станкова
и Адриан Никифоров Аспарухов и се управлява
и представлява от управителя Сийка Иванова
Станкова.
45769
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2547 от 17.IX.2007 г. по ф.д.
№ 607/2003 промени за „ВИП консулт“ – ООД:
заличава като съдружник Палма Василева Тараланска-Петкова; вписва като съдружник Мариета
Василева Велкова.
45770
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3030 от 25.Х.2007 г. по ф.д.
№ 232/2002 промени за „Агроспейс“ – ООД: заличава като съдружници и управители Константин
Игнатов Иванов и Надежда Методиева Иванова;
вписва като собственик Иво Игнатов Иванов, който
управлява и представлява дружеството с название
„Агроспейс“ – ЕООД.
45771
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3025 от 25.Х.2007 г. по ф.д.
№ 124/2003 промени за „КН Дентист“ – ООД:
променя наименованието на „А мбулатория за
първична извънболнична дентална помощ – групова практика – Ултрадент“ – ООД; заличава
стария предмет на дейност; вписва нов предмет
на дейност: първична извънболнична дентална
помощ чрез извършване на диагностика, лечение,
рехабилитация и наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на лабораторни
и други видове изследвания, манипулации, предписване на лекарства, превързочни материали и
медицински пособия, насочване на пациенти за
консултативна болнична помощ, лечение на болен
в дома му, когато състоянието на болния налага
това, експертизи за временна нетрудоспособност и
издаване на документи, свързани с осъществяваната
дейност съгласно ЗЛЗ, търговски сделки съгласно
чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ за нуждите на осъществяваната
дентална дейност и за обслужване на пациентите.
45772
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3027 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 781/2003
промени за „В. Шмидт – транс“ – ЕООД: заличава
като управител Пепа Тодорова Брандс; вписва като
управител Цветомира Димитрова Терзийска.
45773
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 148, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2830 от 15.Х.2007 г. по
ф.д. № 182/2004 промяна за „Елсистеми Технолоджи“ – ООД: вписа увеличаване на капитала на
дружеството от 130 000 лв. на 230 000 лв.
45774
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3024 от 25.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1060/2004 промени за „Опал Ист“ – ООД: заличава като прокурист Пламен Тодоров Петров;
вписва като управител Оксана Ахмедова Петрова,
която управлява и представлява дружеството.
45775
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2829 от 15.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1213/2005 промени за „Амбулатория за първична извънболнична стоматологична помощ – Д-р
Хинков“ – ЕООД: променя наименованието на
„Амбулатория за първична извънболнична дентална помощ – Д-р Хинков“ – ЕООД; в предмета на
дейност изразът „специализирана извънболнична
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медицинска помощ по стоматология – индивидуална практика съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, буква
„а“ и т. 2, буква „а“ ЗЛЗ“, се заменя с „първична
извънболнична дентална помощ – индивидуална
практика съгласно чл. 8, ал. 1, т. 1, буква „а“ и
т. 2, буква „а“ ЗЛЗ“.
45776
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1620 от 5.XI.2007 г. по ф.д.
№ 1029/2006 промени за „МОЛ сервиз“ – ЕООД: заличава като управител Мирена Маринова Баталова.
45777
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2392 от 23.VIII.2007 г. по
ф.д. № 1092/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „БИГ“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, пл. Хан Кубрат 1, ет. 6,
с предмет на дейност: търговия със стоки и услуги, производство, изкупуване, продажби, доставка,
внос и износ на хранителни и промишлени стоки,
посредничество и търговия с недвижими имоти,
строителна дейност, проектиране, строителство и
реконструкция на сгради, производство и доставка
на строителни материали, организиране на търгове
и базари, търговско-импресарска дейност, куриерска дейност, рекламна дейност, лизинг и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
Николай Танев Танев.
45778
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3048 от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1092/2007 промени за „БИГ“ – ЕООД: заличава
собственика Николай Танев Танев; вписва като
собственик Лидия Никифорова Любенова, която
управлява и представлява дружеството.
45779
Русенският окръжен съд на основание чл. 4
ЗК с решение № 2670 от 26.IX.2007 г. по ф.д.
№ 1249/2007 вписа в регистъра за кооперациите
кооперация „Водоснабдителна кооперация „Генерал Кутузов“ със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Генерал Кутузов 21, с предмет на дейност:
управление и отчитане на водопреносната мрежа
на територията на имотите, собственост на членкооператорите, кооперацията образува следните
фондове: „Резервен“, „Инвестиции“, други фондове,
образувани по решение на общото събрание, чиито
размери са подробно описани в чл. 40 и 41 от устава; кооперацията се управлява от управителен и
контролен съвет и се представлява от председателя
Велика Парашкевова Великова.
45780
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 1400 от 21.V.2007 г. по ф.д.
№ 658/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Карон“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Ниш 4, с предмет
на дейност: сервиз, монтаж, пуск на промишлена
електроника, производство, изкупуване, преработка
и пласмент на стоки от леката, хранително-вкусовата
промишленост и селското стопанство, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина, търговско
посредничество и търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, рекламна дейност, маркетинг, инженеринг,
битови услуги на фирми и граждани, сделки с дви-
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жими и недвижими имоти, сделки с интелектуална
собственост и всички други дейности, разрешени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик Красимир Димитров
Маринов.
45781
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2822 от 12.Х.2007 г. по ф.д.
№ 306/2007 промени за „Империал Билд“ – ООД:
вписва като съдружник Ерхан Джевджет Юсеин.
45782
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3050 от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 421/2006 промени за „Соба“ – ЕООД: заличава
като управител Иглика Илиева Маринова; вписва
като управител Мая Атанасова Петрова, която
управлява и представлява дружеството.
45783
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3029 от 25.Х.2007 г. по
ф.д. № 1400/2003 промени за „Д и Д – Детски
свят“ – ЕООД: заличава като управител Красимир
Димитров Димитров; вписва като управител Деан
Красимиров Димитров.
45784
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3052 от 31.Х.2007 г. по ф.д.
№ 614/2005 промени за „Съни – фарм“ – ЕООД:
заличава стария предмет на дейност; вписва нов
предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти; заличава като собственик Искра Великова Николова; вписва като собственик
Гиргина Божанова Стоянова, която управлява и
представлява дружеството.
45785
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3056 от 30.Х.2007 г. по ф.д.
№ 15/2006 промени за „Вива транс“ – ООД: вписва
увеличаване на капитала на дружеството от 5000 лв.
на 25 000 лв.
45786
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3008 от 25.Х.2007 г. по ф.д.
№ 950/2000 промени за „Астон“ – ООД: заличава
като управител Николай Коцков Трайков; вписва
като управител Ивайло Раднев Раднев, който управлява и представлява дружеството.
45787
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2633 от 4.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1062/2007 дружество с ограничена отговорност
„Стандарт – 07“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Рига 22, вх. 1, ет. 4, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос, износ, ст роителство, ремонтна дейност,
поддръжка, посредническа дейност за търговия с
недвижими имоти, ресторантьорство и хотелиерство, производство, услуги, земеделска дейност и
животновъдство. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Диана Георгиева Стефанова и Живко Танев Желязков и се
управлява и представлява от управителя Диана
Георгиева Стефанова.
45788
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2384 от 22.VIII.2007 г. по
ф.д. № 1060/2007 дружество с ограничена отговорност „МД груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Борисова 113, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, посреднически и комисионерски услуги, счетоводни услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
т ърг овско п р едс т а ви т елс т во, по с р ед н и че с т во
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, строителна и строителноремонтна дейност, оказионна и заложна търговия,
изготвяне и защита на бизнес проекти и бизнес
планове, посредничество и търговия с движими
и недвижими имоти, финансово-консултантски
услуги и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Димитър Цанков Димитров и Иван Любомиров
Ковачев и се управлява и представлява от управителя Димитър Цанков Димитров.
45789
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2343 от 20.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1054/2007 дружество с ограничена отговорност
„Рейнбоу фючърс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, пл. Средец 2, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия и
покупка на стоки с цел продажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти, всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Мишел Сара Скот Куумбс
и Мартин Джон Франсис, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
45790
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търгоовския
регистър с решение № 2449 от 30.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1057/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Блу Пойнт – Чернаева“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Тунджа
5, с предмет на дейност: консултантски услуги по
кариерно развитие, разкриване и управление на
кариерни центрове, специализирани услуги, свързани с пазара на труда, вкл. осигуряване на работа
в страната и в чужбина, организиране по изготвяне
и изпълнение на проекти, консултации по имиграция, работа и учение в чужбина, консултации
по човешките ресурси, професионално развитие и
връзки с обществеността, преводачески услуги и
легализиране на документи, производство и търговска дейност в страната и в чужбина на всички
стоки, незабранени от закон, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, внос и износ, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, маркетинг, рекламна, информационна,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерство
и ресторантьорство, туристическа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство,
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон, а за дейностите, за които в специален закон
се изисква разрешение от държавен орган – след
представяне на съответното разрешително. Друже-
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ството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Елена Георгиева Чернаева-Лилянова.
45791
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2337 от 16.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 1045/2007 дружество с ограничена отговорност
„Агро транс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Св. св. Кирил и Методий 47,
вх. Б, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, изкупуване и преработка
на билки и гъби и реализация на продукти от
тях, производство и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
складова, спедиционна дейност, производство и
търговия със зърно и посадъчен материал, търговия
с пестициди и торове, всички търговски сделки,
изброени в чл. 1, ал. 1 ТЗ, с изключение на тези, за
които отделен закон предвижда извършването им с
разрешение на държавен орган – чл. 119, ал. 3 ТЗ.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Христо Стефанов Василев,
Ивайло Христов Стефанов и Катя Николова Пачерезова, които го управляват и представляват
поотделно.
45792
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2338 от 16.VIII.2007 г. по
ф.д. № 1046/2007 дружество с ограничена отговорност „Михайлов – комерс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Бяла, община Бяла, ул.
Крали Марко 14, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия на едро и дребно, туристически
услуги, разкриване и експлоатация на заведения за
обществено хранене, оказионна търговия, търговия
с животинска и селскостопанска продукция, представителство и всички видове дейности, за които
няма забрана от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Михаил Йорданов Михайлов, Пламен Михайлов
Йорданов и Венета Михайлова Йорданова и се
управлява и представлява от управителя Михаил
Йорданов Михайлов.
45793
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2246 от 13.VIII.2007 г. по
ф.д. № 858/2007 дружество с ограничена отговорност „Вега – С“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Лисец, пл. 1, бл. Беласица,
вх. Е, ет. 4, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, доставка, монтаж и
поддържане на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и пожарогасителни системи,
както и системи за видеоконтрол, производство,
монтаж, ремонт и сервизно обслужване на електронни системи и системи за сигурност, внедряване
и обслужване на информационни, комуникационни
и програмни системи, ремонт на електро- и водопроводни инсталации, поддържане и ремонт на
битова техника, проектантска, строително-ремонтна
дейност, производство и търговия със селскостопанска продукция, дървообработване и производство
на мебели и дървена дограма, копирни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Веселин Славов Гайтанджиев и Грета Ненкова Гайтанджиева и се управлява
и представлява от Веселин Славов Гайтанджиев.
45794
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2210 от 13.VIII.2007 г. по ф.д.
№ 847/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Шогун“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Стефан Стамболов 54, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, хотелиерство, лизинг, лицензии, рекламни и
транспортни услуги на фирми, физически и юридически чуждестранни и местни лица, представителство
на физически и юридически лица (без процесуално
представителство), посредническа, пласментноснабдителска, проучвателна, производствена, научноизследователска, консултантска, инженерингова,
маркетингова, строително-монтажна, сервизна
дейност в страната и в чужбина, производство и
продажба на промишлени и хранителни стоки,
стопанска дейност в свободните митнически зони,
събиране и преработка на вторични суровини, преработка и продажба на селскостопанска продукция,
покупко-продажби и отдаване под наем на всякакъв
вид разрешени от закона движими и недвижими
вещи, сервизна, строителна и предприемаческа
дейност, организиране на симпозиуми, изложби и
екскурзии, преводи и легализации и всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Мартин Тихомиров Киров.
45795
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2311 от 7.VIII.2007 г. по
ф. д. № 1047/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Краня инвест“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Рила 9,
и с предмет на дейност: внос и износ, реекспорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуж дестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
бартерни и комисионни сделки, производство на
мебели и вътрешен дизайн, търговия с недвижими
имоти, експлоатация на заведения за обществено хранене, алкохолни и безалкохолни напитки,
верига от обекти за търговия и обществено хранене, производство, монтаж, стъкларски услуги,
стъклопоставяне, ремонт и сервизно обслужване
на електронни системи и системи за сигурност,
вътрешна и външна търговия, производство на
стоки с цел продажба, проектантска, строителна и
строително-ремонтна дейност, трансфер на ноу-хау,
маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и
лизинг, спедиторска дейност, преводачески услуги,
внедряване и обслужване на софтуер и хардуер,
информационни, комуникационни и програмни системи, реклама, издателска и импресарска дейност,
сделки с интелектуална собственост, вътрешен и
международен туризъм и други разрешени от закона дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Владимир
Георгиевич Габров.
45796
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2339 от 16.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1048/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тера 1“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Мартен, община Русе, ул. Юрий
Гагарин 18, и с предмет на дейност: производство
на стоки за населението и бита с цел продажба;
търговия на едро и дребно с промишлени и хра-
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нителни стоки в страната и чужбина; покупка на
стоки или вещи за препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; комисионна и пласментно-снабдителска дейност; търговско представителство и търговско посредничество; откриване на
работилници за услуги и производство на стоки за
продажба; откриване на магазини за продажба на
стоки, на селскостопански произведения, плодове,
зеленчуци, оказион, антиквариат, отдаване на вещи
под наем; външноикономическа дейност, импорт,
експорт, реекспорт, бартерни сделки в страната и
в чужбина, фризьорство, козметика, бръснарство;
конфекция – шев и кройка, бутик, шивашки услуги, ръчно и машинно плетиво, шев и продажба
на гоблени в страната и чужбина; строителство,
строително-ремонтни, строително-монтажни, тапетаджийство, бояджийство, монажни дейности,
енергетични услуги, монтаж и поддържане на
машини и съоръжения; цялостен ремонт на автомобили, автотенекеджийски и бояджийски услуги,
магазини за авточасти; производство и продажба
на сладолед; сергийна и пазарна търговия; производство, преработване, изкупуване и реализация
на селскостопанска продукция от растителен и
ж ивотинск и характер, яйца, мандра, плодове,
зеленчуци, живи животни, мед и пчелни продукти, семена, луковици, цветя, билки; транспортни
услуги – превоз на товари в страната и чужбина;
организиране на учебни курсове за водачи на МПС;
ресторантьорство и хотелиерство; рекламни услуги;
вътрешен и международен туризъм, производство
на филми, видео, звукозаписи, видеоклуб, продажба
и отдаване под наем на касети; експлоатация на
заведения за кафе, аперитив, скара, чай, сокове,
пиво, безалкохолни и алкохолни напитки, бързи
закуски, сандвичи, цигари, тестени, сладкарски и
млечни изделия, снекбар, коктейлбар; механа, сделки с недвижими имоти и движими вещи, валутно
бюро, всички видове услуги за населението и всички
дейности, разрешени със законите на страната, с
изключение на тези, които изискват предварително
лиценз. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Звезделина
Симеонова Неделчева.
45797
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2340 от 16.VIII.2007 г. по
ф. д. № 1049/2007 дружество с ограничена отговорност „Алдекс трейдинг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Муткурова 35Б, и
с предмет на дейност: външнотърговска дейност;
експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки; инвестиционна и импресарска дейност; агентство и
представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина;
ресторантьорство; увеселителни заведения; видеоклубове; дискотеки; кафе; бръснаро-фризьорство и
козметика; фирмени и рекламни магазини; оказион,
шев, крайка, бродерия и дизайн, автомонтьорски,
автотенекед ж ийск и, бояд ж ийск и, дърводелск и
услуги; производство, поддържане и ремонт на
ел. и битова техника, отдаване на вещи, МПС и
недвижими имоти под наем; изучаване на чужди
езици, преводаческа дейност, машинопис, продажба
на алкохолни и безалкохолни напитки, тютюневи
изделия; производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска, промишлена
и животинска продукция, стоки за леката и хранителната продукция и други дейности и услуги,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Ангел Йорданов Цалов и Любен Пенев Шилков и
се управлява и представлява от управителя Ангел
Йорданов Цалов.
45798
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2306 от 17.VIII.2007 г. по ф.
д. № 1050/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фокси“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Алея Бели брези 4, вх. 1,
ет. 1, и с предмет на дейност: покупка на всякакви
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Любомир Иванов Върбанов.
45799
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2342 от 20.VIII.2007 г. по
ф. д. № 1052/2007 еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбулатория за първична
извънболни чна ден та лна помощ – д-р Весела
Иванова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Русе, ул. Тетово 2, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: дентална практика за първична
амбулаторна помощ чрез диагностика, лечение,
наблюдение, консултации и профилактика на бол
ни; предписване на лабораторни и други видове
изследвания, дентални дейности и манипулации;
дейности по здравна промоция и профилактика;
извършване на профилактични дентални прегледи; извършване на експертиза на временна
нетрудоспособност; насочване на пациенти за
консултативна и болнична помощ; организиране
и експлоатация на зъботехническа лаборатория за
изработване на подвижни и неподвижни протези;
дентални експертизи; търговски сделки съгласно
чл. 3, ал. 4 ЗЛС за нуждите на осъществяваните
посочени дентални дейности и за обслужване на
пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик Весела Вескова Иванова.
45800
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2307 от 17.VIII.2007 г. по ф.
д. № 1053/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елси – М“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, пл. Света Троица 13, и
с предмет на дейност: производство и продажба на
мебели, покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество; рекламни, информационни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякакви други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Елка Станчева
Цонева.
45801
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3002 от 24.Х.2007 г. по

ВЕСТНИК

БРОЙ 92

ф. д. № 656/2001 заличаването на „Кулев и Николов“ – ООД, Русе.
45802
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 878 от 3.Х.2007 г. по ф. д. № 436/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Семак“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Волната 1А, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
с промишлени и хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, консигнационни и складови сделки,
производство, изкупуване, прерарботка и съхранение на селскостопанска продукция – животинска и растителна, транспортна, таксиметрова,
строителна дейност, производство и реализация
на хранителни и нехранителни стоки, ремонт и
сервиз на битова, горска и градинска техника
и уреди, металообработване, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика
Живко Великов Недков.
45325
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 831 от 19.IХ.2007 г. по ф. д. № 413/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Оги АС“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дулово, ул. Мир 9, и с предмет на
дейност: производство, изкупуване и търговия със
селскостопанска продукция от растителен и животински произход в първоначален или преработен
вид, търговска дейност в страната и в чужбина,
както и свързаните с нея спомагателни дейности,
отдаване вещи под наем, транспортна дейност, производство и търговия с петролни продукти, стоки
за бита и всякаква друга дейност (след издаване
на съответните лицензи и разрешение), за която
няма изрична законова забрана. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява
и представлява от собственика Айнур Ваид Сали.
45326
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 856 от 26.IХ.2007 г. по ф. д. № 423/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кристо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Силистра, ул. Хан Аспарух 21, ет. 6, ап. 16,
и с предмет на дейност: експлоатация на специализирани малки обекти за дестилиране, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, покупка на ценни
книжа с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, имперсарски, счетоводни или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок и се управлява и представлява от собственика
Елена Кръстева Станкова.
45327
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 946 от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 455/2007
дружество с ограничена отговорност „Г – Ф авто
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2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Силистра, ул. Александър Стамболийски 8, ап. 7,
и с предмет на дейност: внос износ, транспортни
услуги, строителна дейност, автокъща, животновъдство, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, имперсарски или други
услуги, лизингови сделки, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдружници Джелу Гърбаш и Флорин Флореа, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
45328
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 986 от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 372/2002
промени за „Пако – 2002“ – ЕООД, Силистра: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като собственик и управител Пакри Мустафа Сали;
вписва като собственик и управител Петър Радулов
Шарбанов, който ще управлява и представлява
дружеството; премества адреса на управление от
ул. Бачо Киро 21 на ул. Пеликан 14.
45329
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 799 от 5.IХ.2007 г. по ф. д. № 26/97 промяна за
„Счетоводна кантора Ганев“ – ЕООД, Силистра:
премества адреса на управелние от ул. Толстой 9
на ул. Каравелов 4, ет. 3, офис 5.
45330
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ регистрира с
решение № 998 от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 1081/90
п рех върл яне на т ърговско т о п редп ри я т ие ЕТ
„Траян – експрес – Траян Стойков“ като права и
задължения от едноличния търговец Траян Христов
Стойков на „Троя транс“ – ООД.
45331
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ регистрира с решение
№ 987 от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 393/93 заличаване
на „Силистра филм – ЕООД“ – ЕООД, Силистра.
45332
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение
№ 88 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1267/97, че е приел
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Мелничен
комплекс – Сливен“ – АД.
45333
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1728 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 944/96 вписа прехвърляне
предприятието на едноличния търговец „Пепи – Петър Узунов“ на „Балканкооп“ – ООД.
45334
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1693
от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1264/97 вписа промени за
„Мелничен комплекс – Сливен“ – АД: изменения
и допълнения на устава, приети на общо събрание,
проведено на 20.VIII.2007 г.
45335
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1699
о т 25.Х.20 07 г. по ф.д. № 941/20 07 вп иса еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Кети – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, ул. Текстилец 5-Д-2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
производство и търговия с каучукови изделия, с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иван Димитров Георгиев.
45336
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 84 от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 486/2002, че
е приел годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Пътнически превози“ – ЕАД.
45337
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение
№ 85 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1882/94, че е приел
заверен консолидиран годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Мототехника – Сливен“ – АД.
45338
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение
№ 86 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 139/98, че е приел
годишен счетоводен отчет за 2006 г. на „Зърнобаза – Добрич“ – АД.
45339
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ обявява с определение № 87 от 24.Х.2007 г. по ф.д. № 1066/99, че
е приел годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Деметра“ – АД.
45340
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1269 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 662/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Г – перфект“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Смолян, бул. България 3,
хотел „Смолян“, офис 120, с предмет на дейност:
дървопреработване и производство на прозорци,
врати, мебели и всякакви изделия от естествена дървесина, консултантски услуги, търговско
представителство и посредничество при всякакви
дейности, в т. ч. и при сделки с недвижими имоти,
покупка, проектиране, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под
наем, туристически, туроператорски, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, лизинг, продажба на стоки от собствено производство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството е със съдружници
Георги Валентинов Герчев и Недялка Валентинова
Маргаритова и се управлява и представлява от
управителя Георги Валентинов Герчев.
45341
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1270
от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 261/2002 вписа промени
за „ЗММ Пилана“ – ООД, Смолян: прекратяване
участието като съдружник на Филип Севилов Парев;
вписа като съдружник в дружеството „ИМЛТ“ – АД,
София (рег. по ф.д. № 1727/91 на СГС), със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, бул. Тотлебен 34, сграда 5.
45803
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Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 1272
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 971/95 допуска прилагането
в търговския регистър на представения годишен
финансов отчет за 2006 г. на „Гамакабел“ – АД,
Смолян, приет от ОС на акционерите на 30.Х.2007 г.
45804
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1274 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 658/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Аксепт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Смолян, ул. Никола
Вълчевски 6, с предмет на дейност: строителство и
проектиране, търговия, дистрибуторство, търговско
прдставителство, посредничество и агентство, маркетниг, производствена дейност и услуги, транспорт,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Щильон Андреев Мундев,
който го управлява и представлява.
45805
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1273 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 644/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джамбо“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Късак, община Доспат, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия с гъби, шивашки услуги,
дърводобив и производство на мебели, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид с цел постигане на печалба,
строителство, продажба и посредничество при
сделки с недвижими имоти, поддръжка на сгради
и съоръжения, отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки и други сделки, незабранени от
законодателството, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Джамал Реджепов Ходжев,
който го управлява и представлява.
45806
Смолянският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1275 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 659/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ан – МВ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Смолян, бул.
България 57А, с предмет на дейност: производство
и търговия с всякакви разрешени със закон стоки,
суровини, материали и свързаните с това разкриване
на предприятия, складове и магазини, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия
с произведения на изкуството и антиквариат, внос,
износ и реекспорт на стоки, предприемаческа, инженерингова, маркетингова, консултантска и експертна
дейност, сделки с обекти на интелектуалната и
индустриалната собственост, превозна, спедиционна, складова и лизингова дейност, производство и
реализация на селскостопанска подукция, дърводобив, дървообработване и мебелна промишленост,
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ
и реекспорт на стоки и предмети, транспортна и
спедиторска дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, таксиметрова дейност,
сервизна дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически лица, фирми и дружества, строителство на
жилищни, търговски, промишлени и други сгради,
ремонтни работи, реконструкции и реставрации,
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строителство на недвижими имоти с цел продажба, посредничество за сделки с недвижими имоти,
мениджмънт на недвижими имоти, хотелиерство,
ресторантьорство, туроператорска и туристическа
агентска дейност, рек ламна и информационна
дейност, управление на проекти, информационна
борса, организиране на компютърни, езикови курсове, курсове по професионално обучение и други
курсове, всякакво обучение за деца и възрастни,
организиране на занимателни и спортни игри,
всякаква друга дейност, незабранена със закон, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мирослава Атанасова Василева, която го
управлява и представлява.
45807
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1288/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Надива“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Самоков, ул. Димчо
Дебелянов 19, с предмет на дейност: покупка, строеж, обзавеждане, продажба на недвижими имоти,
хотелиерски, туристически услуги, комисионни
сделки, транспортна дейност, покупка на стоки с
цел продажба, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Надка Георгиева Гамалова.
45342
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1284/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „И – дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков,
ул. Търговска 24, ет. 3, с предмет на дейност:
сключване на търговски сделки, представителство,
посредничество, дистрибуторство, консултантски и
всякакви други незабранени със закон услуги, търговия с всякакви стоки, позволени със закон, както
и всякаква друга дейност, която е в съответствие
със закона. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ирина
Станиславова Христова.
45343
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 1303/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тодоров“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Своге, ул. Пенчо
Славейков 1, с предмет на дейност: услуги по електрообзавеждане, електрооборудване и електроизграждане, вкл. и изработване на проекти, монтаж
и ремонт на вътрешни и аудио-видеоинсталации,
търговия, извършване на услуги, ремонт и поддръжка на строителна и подемна техника, транспортна
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
как то и всякак ва дру га дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Адриан
Николаев Тодоров.
45344
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 1279/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
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отговорност „Ерагон“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ботевград, ул. Преслав 22,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и търговия на едро и дребно в страната и в чужбина с
хранителни стоки, селскостопанска продукция,
тютюневи изделия, спиртни напитки, облекло,
произведения за бита, разкриване, поддържане
и експлоатация на магазини за хранителни и
промиш лени сток и, заведени я за общест вено
хранене и кафетерия, търговско представителство
и посредничество, складова дейност, комисионна
търговия и консигнация, туристическа дейност
и услуги. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Петров
Павлов и Веселка Лазарова Павлова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
45345
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 1304/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мед Балкан“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление к.к. Боровец, община Самоков, хотелски комплекс „Флора
резиденс“, бл. 5, ет. 4, ап. 0418, Софийска област,
с предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени и селскостопански стоки, вътрешен и
международен туризъм, търговско посредничество
и представителство, външноикономическа дейност,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик Александър Даниленко.
45346
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1139/2007 вписа промени за
„Хели Гард“ – ООД, Самоков: прекратява участието като съдружник в дружеството на Мартин
Славев Мартинов; вписва Боян Асенов Кашъмов
като съдружник в дружеството; премества адреса
на управление от Самоков, ул. Софийско шосе 40,
в Самоков, ул. Македония 33А; вписа нов дружествен договор.
45808
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1196/2007 вписа промени за
„Елит кар 2“ – ООД, гр. Елин Пелин: прекратява
участието като съдружник на Димитър Борисов
Чолев и го освобождава като управител в дружеството; вписа като съдружник Адриана Николова
Петрова и я вписа като управител на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Борислав Сашков Петров и Адриана
Николова Петрова заедно и поотделно; вписа нов
дружествен договор.
45809
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1261/2003 вписа промени за
„Елиткесо“ – ООД, Ботевград: прекратява участието като съдружник в дружеството на Славей
Димитров Неделчев и го освобождава като управител на дружеството; прекратяване участието
като съдружник в дружеството на Любка Николова Козарска; вписа като съдружник Андреян
Дими т ров Леков и го вписа като у п рави тел;
вписа промяна във фамилното име на съдружни-
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ка от Людмила Трайчова Иванова на Людмила
Трайчова Кръстева; променя наименованието на
дружеството на „Елитстрой“ – ООД; вписа нов
дружествен договор.
45810
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с
решение № 2 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 493/97 обявява „Пана 07 Турс“ – ЕООД, гара Лакатник, в
ликвидация, като определя срок за извършване на
ликвидацията 6 месеца от обнародване на поканата
до кредиторите; допълва фирмата на дружеството
със: „в ликвидация“; вписа като ликвидатор Панайот
Христов Панайотов.
45811
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 2 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 1521/96 вписа промени
за „Ками – С“ – ЕООД, с. Гурмазово: деноминира
капитала на дружеството от 50 000 лв. на 50 лв.;
увеличава капитала на дружеството от 50 лв. на
5000 лв.; вписа нов учредителен акт на дружеството.
45812
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 1325/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Индекс трейд Д Е Г“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Ихтиман, ул.
Цар Самуил 107, с предмет на дейност: фризьорство, козметика, маникюр, педикюр, масаж, внос
и износ на автомобили, търговия с хранителни,
тютюневи и захарни изделия, алкохол, безалкохолни напитки, кафе, козметични продукти и стоки
за бита, ресторантьорство, строителство, както и
всякаква друга незабранена със закон търговска
дейност. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Зоя Ангелова
Гетовска и А лександър Николаев Димитров и
се управлява и представлява от управителя Зоя
Ангелова Гетовска.
45813
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 1326/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ремонт – строй
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Своге, ул. Ал. Вутимски 7, с предмет на дейност:
покупко-продажба, внос, износ на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Светослав
Викторов Йолджийски.
45814
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 1336/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Никол ПД“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Богьовци,
община Костинброд, Софийска област, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
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представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петър Василев Досев.
45815
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1305/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тренд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Витоша 8, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
търговска дейност в областта на SPA индустрията
(козметика, фризьорство, маникюр, ноктопластика, грим и др.), покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
и ли обработен ви д, п роизводст во на сток и с
цел продажба, търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Полина
Христова Атанасова.
45816
Софийският окръжен съд, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1307/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Седстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков, кв.
Възраждане, бл. 1, вх. Б, ет. 4, ап. 12, с предмет
на дейност: строителни и строително-ремонтни
дей нос т и, т ърг ови я, п роизводс т во, т ърг овско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Евгени Методиев Тодоров.
45817
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1129/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Акаунтинг и Ко“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Своге, ул. Г. С. Раковски 2,
с предмет на дейност: организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на финансови отчети по реда
на Закона за счетоводството, счетоводни и икономически услуги и консултации, производство на
промишлени и селскостопански стоки и търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина, комисионерска и консигнационна търговия, обществено
хранене, хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, маркетингова и рекламна дейност,
т ранспортна дейност и автосервиз, т ърговско
представителство и посредничество и всякаква
друга дейност, съответстваща на чл. 1 ТЗ и незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 20 000 лв., със съдружници Ирина
Цветкова Цветкова и Васил Венелинов Анков и се
управлява и представлява от управителя Ирина
Цветкова Цветкова.
45818
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Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 1268/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Венвен и синове“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елин Пелин,
ул. Кирил и Методий 2, бл. 2, вх. В, ет. 4, ап. 11,
Софийска област, с предмет на дейност: производство
и продажба на студени и топли закуски, алкохолни
и безалкохолни напитки, кафе, захарни, шоколадови
и сладкарски изделия, производство, изкупуване,
преработка и търговия с растителна и животинска
селскостопанска продукция, вътрешно- и външнотъровска дейност, организация и експлоатация на
механични и електронни игри, ресторантьорство,
хотелиерство и туристически услуги, строителна
и ремонтна дейност, производство и реализация
на стоки за широко потребление, търговия на
едро и дребно, изработване, монтаж и търговия с
елементи за промишлен, архитектурен и рекламен
дизайн, външнотърговска дейност, представителство, посредничество и агентство на чуждестранни
лица в страната и в чужбина, информационни,
куриерски, рекламни, транспортни и други услуги
на физически и юридически лица в страната и в
чужбина, търговия с нови и употребявани леки и
товарни автомобили и автобуси, селскостопанска
техника и резервни части за тях, предприемаческа
дейност, автотранспорт, таксиметрови и спедиционни услуги на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, пътна помощ и автосервизна
дейност, както и всякаква дейност, позволена със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Ваня Тончева
Янкулова-Венкова.
45819
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1267/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Верон“ – ООД, със седалище и адрес на управление Ботевград, ул. Севаст Огнян
9, с предмет на дейност: производство, покупка
и продажба на стоки в първоначален, преработен
и обработен вид, високо строителство, ресторантьорство, производство, изкупуване и пласмент на
селскостопански продукти, хотелиерство, спортноатракционна дейност и рекламна дейност, видеозапис и видеопоказ, аудиоуслуги и др., транспортни и
спедиторски услуги, експорт и реекспорт, всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир Иванов Райновски и Влади
Валентинов Василев, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
45820
Софийският окръжен съд на основание чл. 4 във
връзка с чл. 47 ЗК с решение № 5 от 1.XI.2007 г. по
ф.д. № 3923/92 вписва заличаването на кооперация
„Пробуда“, с. Белчин, Софийска област.
45821
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 313/2006 вписа промени за
„Екострой – 73“ – ООД, Самоков: прекратява участието като съдружник на Георги Христов Халембаков
и го освобождава като управител на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
Георги Стойнев Крушарски и Васил Димитров
Божков заедно; премества адреса на управление
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на дружеството от Самоков, ж.к. Самоково, бл. 28,
вх. А, ет. 4, ап. 15, в Самоков, ул. Иван Вазов 2,
ет. 2; вписа нов дружествен договор.
45822
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 848/2007 вписа промени за
„ИИЛ груп“ – ООД, Самоков: вписа като съдружници в дружеството Еуаху Ламес и Гилад Алмог;
вписа като управители Еуаху Ламес и Гилад Алмог,
които ще управляват и представляват дружеството
с досегашните управители Лиор Авихай Червински
и Еял Елкасласи заедно и поотделно; вписа нов
дружествен договор.
45823
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1298/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Електрик“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Драгоман, ул.
Христо Ботев 44, с предмет на дейност: металообработване и дървообработване, производство и
монтаж на интериорни и външни врати, производство на мебели, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, транспортни и превозни сделки, комисионни и спедиционни сделки, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни,
програмни услуги, ремонтна и сервизна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство, както и всякаква
друга търговска дейност, за която няма законова
забрана съгласно законодателството. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Горан Борисов Горанов.
45824
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1293/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „СМТ 2000“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков,
ул. Ихтиманско шосе 103, с предмет на дейност:
строително-монтажни дейности, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Любка
Димитрова Петрова.
45825
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1294/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Доти“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Равно поле, община Елин Пелин,
ул. Верила 25, Софийска област, с предмет на дейност: производствена, вътрешно- и външнотърговска
дейност, транспортна, строителна и авторемонтна
дейност, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни фирми у нас и
в чужбина, маркетинг, реклама и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с не-
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ограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Димитър Георгиев Димитров и Ивайло Георгиев
Димитров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
45826
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 1297/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Гранд медиа груп ПП“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Детелина 2В, с предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия с хранителни, промишлени
стоки, алкохолни стоки и тютюневи изделия, продуцентска дейност, мениджмънт, ресторантьорство
и хотелиерство, таксиметрови услуги на граждани и
фирми в страната и в чужбина и всякаква дейност,
незабранена с ТЗ. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на кипитала
Пенчо Петров Пенчев.
45827
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1291/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Иван Пеев“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Трудовец,
община Ботевград, ул. Петко Златарски 10, Софийска област, с предмет на дейност: търговия
със строителни материали и промишлени стоки,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство,
продажба и сервиз на компютърни системи и
компоненти за тях, туристически услуги в страната
и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство,
вътрешен и международен транспорт, програмна и
рекламна дейност, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Иван Павлетов Пеев.
45828
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а ГПК с
определение от 2.XI.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 546/90 на представения годишен финансов
отчет за 2006 г. на „Самоковска текстилна компания“ – АД, Самоков.
45829
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а ГПК с
определение от 6.XI.2007 г. допуска прилагането
по ф.д. № 533/2005 на представените годишни
финансови отчети за 2005 и 2006 г. на „Парадайз
Бийч“ – ЕАД, к.к. Боровец, Софийска област.
45830
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 1189/2005 вписа промени за
„Дриймнет“ – ООД, Божурище: прекратява участието като съдружник на Мартин Цанев Цанев и
го освобождава като управител на дружеството;
променя фирмата на дружеството на „Дриймнет“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала
и представляващ дружеството Мартин Христов
Петров; вписа нов учредителен акт на дружеството.
45831
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2 от
23.Х.2007 г. на Софийския градски съд вписва по
новооткритата партида по ф.д. № 1308/2007 промяна
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за „Стани импекс“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от гр. Нови Искър, ул.
Кременица 2, вх. А, ет. 1, ап. 1, в Костинброд, ул.
Ломско шосе 22, Софийска област.
45832
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1290/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елетра“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Трудовец, община Ботевград, ул. Шипка 14, Софийска област,
с предмет на дейност: търговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа,
рекламна дейност, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Пламен Петков Иванов.
45833
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1306/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „БДСОФТ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Самоков, ул.
Търговска 17, с предмет на дейност: строителство
и всякакви строително-ремонтни работи, производство и търговия с промишлени и хранителни стоки,
търговия с алкохолни стоки и тютюневи изделия,
всякакви дейности в областта на компютърните
технологии, хардуер и софтуер, хотелиерство и ресторантьорство, хлебопроизводство и сладкарство,
таксиметрова и транспортна дейност, рекламна,
информационна и туристическа дейност, търговия
с недвижими имоти, спедиторство, селскостопанска
дейност, внос и износ на стоки и всякаква дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Борислав Димитров Струмин.
45834
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1280/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „А.Д.Д.С. – груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Самоков, ж.к. Самоково, бл. 33,
вх. А, ет. 7, ап. 25, с предмет на дейност: строително-монтажна дейност, сделки с недвижими имоти,
внос и износ, консултантски услуги, обществено
хранене, туризъм, хотелиерство, търговия на едро и
дребно, производство на стоки и услуги, транспортна
и таксиметрова дейност, селскостопанска дейност,
комунално-битови услуги, спедиторство, импорт,
експорт и бартерни сделки във връзка с предмета
на дейност. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Любомиров
Аспарухов, Асен Валентинов Гълъбов, Дилян Георгиев Димитров и Даниел Валентинов Гълъбов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
45835
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1278/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бонд трейдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Правец, бл. 208,
вх. В, ап. 33, с предмет на дейност: външна и
вътрешна търговия, производство на стоки с цел
продажба, както и други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пол Антъни Бонд.
45836
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1276/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ели – Рос травел“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Костинброд,
ул. Еделвайс 7, с предмет на дейност: транспортни
услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия със
стоки за бита, промишлени стоки, произведения от
дърво, метал, пластмаса, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиерство, ремонт на автомобили
и битова техника, вътрешна и външна търговия,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, пректиране и строителство на обществени,
жилищни и промишлени сгради, производство на
хранителни стоки и селскостопански произведения,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Васил Огнянов Варадинов.
45837
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 1275/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Дейвид“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Лъга № 225,
община Етрополе, Софийска област, с предмет на
дейност: търговия, търговско представителство и
посредничество, строително-ремонтна дейност,
транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни
или други услуги, както и всякакви други дейности
и услуги, незабранени сс закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Перуника Юлианова Асенова.
45838
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 7 от 25.Х.2007 г.
по ф.д. № 1078/90 вписа промяна за „СЦ Компютър – Ю – Ви – Ти“ – АД, с. Калугерово: вписва
Владислав Костадинов Христов като член на съвета
на директорите.
45839
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1077/2003 вписа промени за
„Централ офис“ – ООД, Самоков: премества адреса
на управление от Самоков, ул. Търговска 84, в Самоков, ул. Грънчар 1; вписа нов дружествен договор.
45840
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 916/2003 вписа промени за
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„Сиси – Та“ – ООД, гр. Елин Пелин: вписва промяна в начина на представляване на дружеството
от заедно и поотделно на заедно; дружеството ще
се управлява и представлява от двамата управители Божидар Николаев Трайков и Нина Борисова
Димитрова само заедно; вписа изменение на дружествения договор от 26.Х.2007 г.
45841
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.V.2007 г. по ф.д. № 518/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества акционерно дружество
„Борико 2007“ – АД, със седалище и адрес на
управление Самоков, ул. Македония 34, с предмет
на дейност: туристически, хотелиерски, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупки, строителство и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, изграждане и експлоатация на туристически, спортни и
развлекателни обекти и инфраструктура към тях,
търговска дейност, производство, както и всякаква
друга дейност, разрешена със закон в страната и
в чужбина, и която не изисква разрешителен или
лицензионен режим. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5 608 000 лв., записан изцяло, от
които непарична вноска от недвижими имоти на
стойност 1 402 000 лв., оценени със заключение
на три вещи лица по реда на чл. 72 ТЗ; към заявлението е приложена тройна съдебно-оценителна
експертиза, приета с определение от 20.II.2007 г.
по ч.гр.д. № 169/2007 по описа на СОС, и тройна
съдебно-оценителна експертиза, приета с определение от 6.III.2007 г. по ч.гр.д. № 235/2007 по описа
на СОС; капиталът е разпределен в 5608 поименни
акции с номинална стойност 1000 лв. всяка една.
Дружеството е със съвет на директорите в състав:
Милен Петров Влашки, Бранимира Димитрова
Борисова-Бодурова и Христо Атанасов Ковачки,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Милен Петров Влашки.
45842
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 1231/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Силвър дрийм“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Божурище,
кв. Пролет, бл. 3, ап. 4, Софийска област, с предмет
на дейност: търговия с бижута, вътрешна и външнотърговска дейност, разкриване на магазинна мрежа
за продажба на хранителни стоки, промишлени
стоки местно производство и вносни, заведения
за обществено хранене, кафетерии, производство и
продажба на безалкохолни напитки, продажба на
алкохолни напитки, тютюневи изделия, туристическа дейност в страната и в чужбина, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Мартин Цанев Цанев.
45843
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 1141/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Алфа – инвест плюс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Самоков, ул.
Орлови скали 1, с предмет на дейност: проучване,
проектиране, изграждане и изпълнение, поддръжка
и ремонт на сгради, машини, съоръжения и инсталации за и на промишлени и граждански обекти и
нужди, транспортна, таксиметрова и спедиторска
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дейност в страната и в чужбина, инвестиционна,
инвеститорска, строителна и снабдителска дейност,
вещи под наем и заложна дейност, антиквариат,
оказион, ревюта, базари, рекламна и издателска
дейност и други дейности и услуги за задоволяване потребностите на икономиката, пазара и
населението, вътрешно- и външноикономическа
и търговска дейност, реекспорт, компенсационни
сделки, маркетинг, комисионна, складова и лизингова дейност, посредническа дейност, агентство
и представителство на трети лица в страната и в
чужбина, мениджърска и инженерингова дейност
в с т рои т елс т во т о, п ром и ш ленос т та, селско т о
стопанство, хранително-вкусовата и преработвателната промишленост, туристическа, рекламна,
импресарска, програмна и информационна дейност,
посредничество, придобиване и продажба на недвижими имоти, вещи и вещни права и продукти
на интелектуалната собственост, организиране
и извършване на икономически експертизи за
капиталовложения и инвестиции в страната и в
чужбина, производство, преработка и покупка на
стоки и други вещи с цел продажба и друга стопанска и търговска дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Борислав Георгиев Атанасов и Веселина Георгиева
Атанасова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
45844
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 261 ТЗ с решение № 4 от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 523/2007 вписва преобразуване на СД
„Тока – Атанасов, Илиев и сие“, Своге, в дружество с ограничена отговорност „Тока“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Своге, ул. Страцин
4, бл. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: внос и
износ на стоки и търговия с такива стоки, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионна,
консигнационна и оказионна търговия (без скъпоценни камъни, благородни метали и паметници
на културата), търговия с петролни продукти,
строителство, товарни и таксиметрови превози и
услуги, туристически услуги у нас и в чужбина,
сервизни услуги, хотелиерство, маркетинг, ресторантьорство, забавни, електронни и увеселителни
игри (без хазарт), търговско представителство и
посредничество, консултантска дейност, рекламни
и информационни услуги, както и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., поема всички активи и пасиви на прекратеното събирателно дружество, с неограничен
срок, със съдружници Митко Николов Илиев и
Тодор Атанасов Атанасов, който го представлява
и управлява.
45845
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с определение
№ 3287 от 1.Х.2007 г. по ф. д. № 1564/2007 вписа
акционерно дружество „Сила холдинг“ – АД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Хаджи Д. Асенов 9, ет. 1, с предмет на дейност:
придобиване, управление, оценка и продажба на
участия в български и чуждестранни дружества,
придобиване, управление и продажба на облигации,
придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи и за използване на патенти и
финансиране на дружествата, в които холдинговото
дружество участва, всякаква друга търговска дей-
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ност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал
90 886 лв., разпределен в 90 886 поименни акции с
номинална стойност 1 лв. Дружеството е публично,
с едностепенна форма на управление – съвет на
директорите, в състав: Елена Николова Драганова,
Мария Георгиева Бонева – изпълнителен директор,
и Велко Ненов Генчев – председател на съвета на
директорите, и се представлява от изпълнителния
директор Мария Георгиева Бонева.
45373
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3580 от 22.Х.2007 г. по ф. д. № 1705/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Интернешънъл супервижън консултинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Хан Аспарух 9, вх. Б, ет. 3, ап. 8, с предмет
на дейност: контрол, наблюдение и мониторинг
на електрически системи, внос и поддръжка на
контролно-измервателни уреди, автоматизация,
сервиз на електрически системи и контролноизмервателни уреди, свързаните с тези дейности
консултация и поддръжка, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство (по законоустановения
ред), продажба на алкохолни напитки, тютюн
и тютюневи изделия, търговия, внос и износ на
строителни материали, сделки с интелектуална
собственост, таксиметрови услуги – радиотакси,
превозни (превоз на пътници и товари в страната и
в чужбина), комисионни, спедиционни (без поща),
складови, лицензионни, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, лизингови, външноикономически сделки
или сделки по предоставянето на други услуги
(без юридически), търговско представителство и
посредничество, стоков контрол, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, и всякакви други търговски сделки или
дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен режим, след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Мирко Ладуш.
45374
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3597 от
25.Х.2007 г. по ф. д. № 1719/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Распутин“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Стоян Михайловски 4, вх. А, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство в страната и в чужбина,
производство, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция,
диворастящи плодове, билки, гъби в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни (без поща),
складови, лизингови, консигнационни, оказионни
и лицензионни сделки, търговско представителство и посредничество, агентство на български и
чуждестранни фирми, хотелиерски, туристически,
ресторантьорски, рекламни, програмни, информационни услуги, превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, аудио- и видеозаписи, отдаване на
касети под наем, радио-телевизионни, шивашки,
автомонтьорски, машинно- и електромонтьорски
услуги, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, а когато има изискване за разрешителен режим или лиценз – след получаване на
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съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Милен Илиев Стоянов и Ангел Вълчев
Ангелов и се управлява и представлява от Милен
Илиев Стоянов.
45375
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3596 от 5.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1718/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стилвиол“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Шипка, ул. Орлово гнездо 14, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна (без поща), складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество и всякаква друга незабранена от
закона търговска дейност след снабдяване с лиценз,
разрешителени или други необходими документи
за всяка от дейностите, за които законът изисква
такива. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Владимир
Христов Христов.
45376
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3577 от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1702/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ТМТ – консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики
127, вх. Г, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност: изготвяне и поддържане на документация по БРЗ – ППО
(безопасност и здраве при работа, противопожарна
отбрана), СПО (съоръжения с повишена опасност)
и екология, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, консултантска, оказионна, лизингова
и посредническа дейност, комисионни, спедиционни
(без поща) и превозни сделки, търговско представителство и посредничество, внос и износ, хотелиерска, туристически, рекламна, информационна,
програмна, импресарска или друга дейност, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга незабранена от закона стопанска
дейност, а когато има разрешителен режим, след
издаване на съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Тихомир Митев Трифонов.
45377
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3661 от
1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1747/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Макс имоти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Старозагорско въстание 26, вх. А, ет. 2, ап. 27,
с предмет на дейност: сделки и посредничество с
недвижими имоти и информационни технологии,
финансово-счетоводни, данъчни и правни консултации, заверка на счетоводни баланси, изготвяне
на финансови анализи, бизнес програми и оценки, проектиране, изграждане и реконструкция на
строителни обекти, хотелиерски; туристически,
рекламни, информационни и други услуги, покупка
и продажба на стоки или други вещи в страната и
в чужбина, търговия с всякакъв вид промишлени
и селскостопански изделия и продукти, строител-
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на дейност и търговия със строителни материали,
транспортна дейност и услуги в страната и чужбина,
търговско представителство (без процесуално) и
посредничество на наши и чуждестранни физически
и юридически лица, и всякакви други дейности,
незабранени със закона, а когато има разрешителен или лицензионен режим, след получаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Богомил Господинов Бинев и Мария
Господинова Аладжова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
45366
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3576 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1701/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Плексострой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Петко Рачев Славейков 3, вх. А, ет. 8, ап. 100, с предмет на дейност:
търговска дейност и представителство, строителство,
механизация, транспорт и всякакви други търговски
дейности и услуги, незабранени със закон, а когато
се изисква специално разрешение или лиценз, след
снабдяване с такива. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Таньо Русев Танев.
45367
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3610
от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1723/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ники
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Генерал Стефан Тошев 2, ет. 5,
ап. 26, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, проектиране, изграждане
и експлоатация на стопански обекти, складови помещения и магазини, в т. ч. и в безмитните зони
на страната и в чужбина, строително-монтажна
дейност, производство, преработка, изкупуване, съхранение, заготовка и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
на диворастящи плодове и гъби, търговия с изделия
на леката, преработвателната и хранително-вкусовата промишленост, инженерингова, маркетингова,
информационна, превозна, туристическа, рекламна, импресарска, вътрешно- и външнотърговска
дейност чрез внос и износ, бартерни, комисионни,
реекспортни и лизингови сделки и операции, търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и чужбина, и всякакви други дейности
и услуги в страната и чужбина с изключение на
забранените от закона, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Георги Неделчев Йоргов.
45368
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 3521 от
1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2243/92 вписа в регистъра
за едноличните търговци прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Георги Коев – Маржил – Мария
Коева“ от едноличния търговец Мария Димитрова
Коева на Димитър Методиев Димитров, който поема
активите и пасивите на прехвърленото предприятие, и го вписа като едноличен търговец с фирма
„Маржил – Димитър Методиев“.
45369

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3663 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 1749/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Матнатюр“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък, ул.
Хан Крум 11, вх. Б, ап. 12, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, износ и
внос на строителни материали, сделки с недвижими
имоти, наемане, отдаване под наем и управление на
недвижими имоти, строителство, инженерингова,
проектантска, комисионна, лизингова, превозна,
складова, транспортна, спедиторска (без поща) дейност, търговско представителство и посредничество
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Патрик Емил Камий Тентьоние, Ромен Антоан
Тентьоние, Максим Жорж Пиер Тентьоние и Реди
Кодра и се управлява и представлява от Патрик
Емил Камий Тентьоние.
45370
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3665 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1751/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Теа 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Асен ІІ № 42,
ет. 7, с предмет на дейност: отдаване на коли под
наем, товаро-разтоварна дейност, покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредническа, комисионна, транспортна
дейност, проектиране, туризъм, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, консултантски и рекламни услуги, и всякакви други дейности, незабранени със
закон или друг нормативен акт и при спазване на
съответните разрешителни режими за дейностите,
за които са изискуеми. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Найден Гьончев Стоянов.
45371
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3686 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1754/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Старкад ентърпрайз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 28, вх. Д, ет. 8, ап. 126, с предмет на
дейност: производство и търговия на стоки и услуги
за бита и промишлеността, търговия, търговско
представителство и посредничество, рекламни и
информационни услуги, компютърни програми и
дизайн, спедиционни (без поща), превозни, комисионни, складови сделки, лизинг, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Валентинов Иванов.
45372
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3581 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1706/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ван Лоон“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов
103, ет. 1 (къща), с предмет на дейност: покупка
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на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, внос, износ,
бартер, реекспорт, обмен и други външнотърговски сделки, комисионни, спедиционни (без поща)
и превозни сделки, транспорт, лизинг, търговско
представителство и посредничество, строителство
на жилищни, търговски и производствени сгради,
вътрешно обзавеждане и дизайн, всички останали
незабранени от закона дейности, изискващи воденето
им по търговски начин в страната и чужбина, а при
дейности с разрешителен режим – след издаване на
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Хенрика Петронелла ван Лоон.
45356
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3629
от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1734/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Колев
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Христо Ботев 128, ет. 4, ап. 12,
с предмет на дейност: карбероване на маркучи за
ниско и високо налягане и търговия с всякакъв
вид гумени изделия, търговско посредничество и
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт, а когато се изисква разрешително – след снабдяване със съответно такова.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Кольо Динев Колев.
45357
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3639
от 6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1744/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Автострой“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов 136, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: внос и търговия на автомобили
и авточасти – нови и втора употреба, жилищно и
обществено строителство, строително-монтажни
дейности и услуги, покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, покупко-продажба
на недвижими имоти, проектиране, изграждане и
реконструкция на строителни обекти, рекламни,
програмни, информационни и маркетингови услуги;
транспортна дейност и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Енчо Генов Митев.
45358
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3652 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 533/2006 вписа промени за
„Константа“ – ЕООД: прекратяване упълномощаването на прокуриста Мариян Филипов Гълъбов;
дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Константин
Филипов Гълъбов.
45359
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3069
от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 874/95 вписа промени за
„Инег“ – ООД: приемане на съдружника Георги
Велиоков Костадинов; прехвърляне на дружествени
дялове; освобождаване на съдружника Елена Георгиева Костадинова; вписва прилагането на заверено
копие от актуализирания дружествен договор.
45360
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ
с решение № 2795 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2376/96
вписа промени за „Медико-диагностична лаборатория Тринити“ – ООД: освобождаване на съдружника Емилия Иванова Минева; прехвърляне
на дружествени дялове; промяна на седалището и
адреса на управление на Бургас, ул. Александровска
17, ет. 1; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания дружествен договор.
45361
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3236 от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 1528/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Меркант“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Гълъбово, ул. Пламък 2, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия в страната
и чужбина с всякакъв вид стоки и услуги, незабранени от закона, представителство, комисионерство,
посредничество и агентство на български и чуждестранни лица в страната и чужбина, инженерингова,
сервизна, консултантска, строителна, монтажна и
ремонтна дейност на недвижими имоти, маркетинг,
мениджмънт и лизинг, транспортно-спедиторски,
туристически, патентни услуги и сделки с права
върху изобретения, търговски марки и интелектуална
собственост (при спазване на Закона за авторското
право и сродните му права) реклама и рекламнотърговска дейност (без кино и печат), антикварна,
оказионна и комисионна търговия (без благородни
метали, скъпоценни камъни и паметници на културата), производство на стоки за хранително-вкусовата
промишленост, бита и леката промишленост, маркетингови проучвания, икономически експертизи
и консултации в страната и чужбина, разработване
на програми и прогнози, оказване на помощ при
планиране, икономическа и научно-техническа информация, обучение на кадри, счетоводни услуги,
организиране на счетоводно отчитане, съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
по реда на Закона за счетоводството, счетоводни,
данъчни консултации и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Орлин Цветков Лиликин.
45362
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3688 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1756/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Алтея органикс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Никола Петков 45, ет. 4, ап. 22,
с предмет на дейност: покупко-продажба чрез
внос и износ на индустриални и селскостопански
стоки, сервиз и поддръжка, покупка на стоки
и други вещи с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна
(без поща), складова, лизингова дейност, дейност
на търговско представителство и посредничество,
хотелиерство, превоз на товари и пътници, вкл.
таксиметрова дейност в страната и чужбина, внос,
износ и външнотърговска дейност, производство
на селскостопанска продукция и етерични масла
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Георги Неделчев
Колев и Калоян Стойчев Стоев и се управлява и
представлява от Калоян Стойчев Стоев.
45363
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Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3691 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1759/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Де Векер
Бъ л гари я“ – ООД, с ъ с с еда л и ще и а д рес на
управление Стара Загора, кв. Три чучура – юг,
бл. 42, ет. 4, ап. 39, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, услуги по
предоставяне на консултации във връзка с такива,
търговия, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, вътрешна и външна търогвия,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, рекламни, информационни, програмни услуги, софтуер, хотелиерство, ресторантьорство,
туризъм и всякаква друга помощна и съпътстваща
дейност при спазване на нормативно установения
ред, а когато има разрешителен режим, след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Де Векер, Тим Олгърс, Менно Олгърс и Велка
Денчева Недялкова и се управлява и представлява
от Менно Олгърс.
45364
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3694 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1762/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Европа дом 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Стара Загора, бул. Руски 84, ет. 7,
ап. 21, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посредничество при продажба на недвижими
имоти, хотелиерски и туристически услуги (след
категоризация), ресторантьорство и всякакви други
търговски сделки или дейности, незабранени със
закон, а когато се изисква лиценз или разрешителен
режим, след издаване на лиценза или съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Цветка
Иванова Динева.
45365
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3476 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 885/97 вписа промени за
„Авио – Делта“ – ООД: промяна на седалището
и адрес на управление – София, район „Подуяне“,
бул. Ботевградско шосе 229, офис център „Джесика“,
ет. 7, офис 10.
45347
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3586 от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 1328/2001 вписа промени за „Ласка – 2001“ – ЕООД: промяна в
адреса на управление – Стара Загора, ул. Никола
Петков 59; приемане за съдружници на Росица
Иванова Танева и Огнян Христов Танев; прехвърляне на дружествени дялове; промяна в наименованието – „Ласка – 2001“ – ООД; промяна в
предмета на дейност: вътрешна и външна търговия
с автомобилни гуми, джанти и аксесоари, баланс,
монтаж/демонтаж и регулиране на автомобилни
гуми и джанти, покупка на стоки или други вещи
в страната и чужбина, счетоводни, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон, като за дейностите, за които се
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изисква разрешителен режим или лиценз, същите
ще бъдат извършвани след издаване на съответното разрешение или лиценз; дружеството ще се
представлява и управлява от Николай Христов
Танев; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания дружествен договор.
45348
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с
решение № 3541 от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 1528/2007
вписа промени за „Меркант“ – ЕООД: промяна
седалището и адреса на управление – София, район
„Илинден“, ул. Цар Иван Александър 308, вх. В,
ап. 51; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания учредителен акт.
45349
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3483 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1350/2005 вписа промени за
„Ем Си Ди“ – ООД: промяна седалището и адреса
на управление – Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
155, вх. Б, ап. 22; допълване предмета на дейност
със: „строителство на недвижими имоти“; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
45350
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3564 от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1798/2000 вписа
промени за „Комфорт – 2000“ – ООД: освобождаване на съдружника Георги Христов Кьордимов;
прехвърляне на дружествени дялове; дружеството
ще се представлява и управлява от Илия Димитров Самарджиев и Генчо Вълев Генчев заедно и
поотделно; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
45351
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3647
от 31.Х.2007 г. по ф. д. № 1169/96 вписа промени
за „Иванов – 59“ – ООД: допълване предмета на
дейност със: „финансови и счетоводни услуги по
законоустановения ред“; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания дружествен договор.
45352
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3469 от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1796/97 вписа
промени за „Стабил“ – ООД: промяна в представителството, като дружеството ще се представлява и
управлява от Петко Костадинов Картунов; промяна
седалището и адреса на управление – Враца, ул.
Лукашов 10, ет. 5, офис 502; вписва прилагането
на заверено копие от актуализирания дружествен
договор.
45353
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3520 от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 733/2000 вписа
промени за „Дима експорт“ – ООД: промяна адреса
на управление – Стара Загора, ул. Св. Княз Борис
97, ет. 1, офис 8; приемане на съдружника Емин
Сабриев Сабриев, който е едноличен собственик на
капитала, управлява и представлява дружеството;
прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване
на съдружниците Митьо Стефанов Кемалов, Златка
Миткова Гайдарова, Муштак Ахмед, Мухамед Азгър
Бохола и Мистър Сухел Джемал; промяна в наименованието на „Дима експорт“ – ЕООД; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
учредителен акт.
45354
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Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3658 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1574/2007 вписа промени за
„Скарабей“ – ООД: приемане на съдружника Петя
Колева Лефтерова; прехвърляне на дружествени дялове; освобождаване на съдружника Николай Генов
Атанасов; дружеството ще се представлява и управлява
от Румен Гошев Лефтеров и Петя Колева Лефтерова
заедно и поотделно; вписва прилагането на заверено
копие от актуализирания дружествен договор.
45355
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1033 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 524/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Анапта“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Търновца, ул. Батак 15, с предмет на
дейност: търговия с петрол и петролни продукти,
транспортни услуги в страната и в чужбина, посредническа и счетоводна дейност, сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство – високо,
ниско, жилищно и промишлено, ремонт на сгради
и съоръжения, търговска дейност – комисионна,
лизингова, бартерна и други разновидности, на едро
и дребно с всякакви разрешени със закон стоки и
вещи – хранителни, промишлени стоки, стоки за
бита, суровини, нефтопродукти, оборудване за производство и др., чрез магазини, павилиони, едрови
складове и заведения за обществено хранене, внос
и износ на стоки, маркетинг, посредничество и
представителство на чуждестранни и наши фирми
в страната и в чужбина, производство и реализация
на селскостопански произведения – растителни и
животински, в сурово и преработено състояние,
производство на хранителни стоки, суровини за
тях, безалкохолни и други напитки, транспортни
и превозни услуги на пътници и товари в страната
и в чужбина, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство и съответните
им спомагателни дейности, бюра за пътувания в
страната и в чужбина, всякакви други дейности,
незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Зина Алексиева Кючюкоглу
и Андрей Алексеев Андреев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45382
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1024
от 1.XI.2007 г. по ф.д. № 251/2006 вписа промяна
за „Кракс“ – ООД: вписва Йъмаз Караджа, Юсуф
Чамар и Адем Къзълкая като съдружници в дружеството; вписва промени в дружествения договор,
приети от общото събрание на съдружниците,
проведено на 24.Х.2007 г.
45383
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1008 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 510/92 вписа поемането на
фирмата и търговското предприятие като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на ЕТ „Трофик – Неждет Исмаилов“ от наследника на починалия Неждет Ахмедов Исмаилов
Гюлджан Мустафова Исмаилова и я вписва като
едноличен търговец с фирма „Трофик – Неждет
Исмаилов – Гюлджан Исмаилова“ (рег. по ф.д.
№ 512/2007).
45384
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1025 от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 519/2007 вписа в търговския
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регистър дружество с ограничена отговорност
„Пъргавина“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Търговище, ул. Епископ Софроний 28,
ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: транспортна
дейност със собствени и наети превозни средства,
превоз на пътници и товари, вътрешен и международен транспорт на пътници и товари, покупка
на всякакви стоки и продукти с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или
предоставянето на други услуги на граждани и
фирми, експлоатация на заведения за обществено
хранене и ресторантьорство, всякакви дейности,
незабранени със закон (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с ограничен срок,
със съдружници Шевик Хамди, Илкер Левентлер
и Хатидже Басриева Ахмедова и се управлява и
представлява от управителя Шевик Хамди.
45385
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1010 от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 342/2000 вписа заличаването
на „Гаро“ – ООД, Търговище.
45386
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1009
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 295/2005 вписа промяна
за „Жапан моторс“ – ООД: вписва ново седалище
и адрес на управление – с. Трескавец, община
Антоново, ул. Неофит Бозвели 6; заличава Исмет
Мъстанов Исмаилов като съдружник и управител
в дружеството; вписва Али Билялов Исмаилов като
съдружник и управител в дружеството; дружеството
ще се представлява от управителите Ридван Гаджал
и Али Билялов Исмаилов заедно и поотделно;
вписва промени в дружествения договор, приети
от общото събрание на съдружниците, проведено
на 3.Х.2007 г.
45387
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1023
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 518/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „М – Транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Търговище ул. Васил Левски 39, ап. 9, с предмет на дейност: спедиционни
и превозни сделки, търговска дейност на едро и
дребно с всякакви стоки, разрешени със закон,
производствена, строителна, инженерингова, посредническа и маркетингова дейност в страната
и в чужбина, бартерни сделки, лизинг, вътрешен
и международен туризъм, обществено хранене,
комисионни, спедицинони и превозни сделки, търговско представителство, сделки с интелектуална
собственост, изготвяне на рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, всякаква
друга вътрешнотърговска и външноикономическа
дейност, както и всякаква друга търговска дейност,
разрешена със закон (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Мариян Колев Петров.
45378
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1022 от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 516/2007 вписа в търговския
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регистър дружество с ограничена отговорност
„Грийн енерджи“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Омуртаг, ул. Стара планина 3,
с предмет на дейност: производство и търговия
с електро- и топлоенергия, търговия, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, всякакви други дейности, незабранени със
закон (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5100 лв., с неограничен срок, със съдружници Свилен Стоянов Милушев, Тадия Новица
Савич и Друми Събев Друмев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
45379
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1014 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 71/2006 вписа промяна за
„Ер и Ес“ – ООД: заличава Джон Бедфорд като
съдружник и управител в дружеството; вписва Сюзан
Джоанна Гарман като управител в дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Сюзан Джоанна Гарман; вписва промени
в дружествения договор, приети от общото събрание
на съдружниците, проведено на 26.Х.2007 г.
45380
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1035
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 525/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Симеонов и синове“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Търговище, ул.
Вит 1, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и други услуги, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, арендуване
на земя, лизинг, хазартна дейност (след издаване
на съответния лиценз), всякакви други дейности,
незабранени със закон, вкл. и лицензионни (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Галин Христов Симеонов.
45381
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1508 от
3.VІІ.2007 г. по ф. д. № 545/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пандо“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
с. Изгрев, област Ямбол, ул. Г. Димитров 40, с
предмет на дейност: предоставяне на информационни, счетоводни, програмни, превозни, хотелиерски, туристически, рекламни или на други услуги;
покупка на стоки или друг вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажби на стоки от собствено производство;
изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска (животинска и растителна) продукция, билки, торове, препарати; проектиране, разработване,
адаптиране и внедряване на проекти и инвестиране
в областта на селското стопанство, строителството,
комуникациите, търговията, леката промишленост;
комисионни, спедиционни и складови сделки; лизинг; търговско представителство и посредничество;
сделки с интелектуална собственост; производство
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на филми, видео- и звукозаписи, издателски и
печатарски услуги; търговски, инженерингови и
сервизни услуги в леката и хранително-вкусовата
промишленост; маркетингови и консултантски
услуги; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; внос, износ, рекеспорт,
както и всякакви незабранени със закон сделки и
услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Димитър Христов Вълев.
45388
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1305 от
11.VІ.2007 г. по ф. д. № 217/2005 вписа промени в
„Тунджа кар“ – ЕООД, Ямбол: вписва освобождаването на Милена Танева Динева като прокурист;
вписва Милена Танева Динева като управител с
правата да представлява и управлява за неопределен
срок от време дружеството извън правомощията
на едноличния собственик на капитала.
45389
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1484
от 2.VІІ.2007 г. по ф. д. № 202/99 вписа промени за „Форос – Ямбол“ – ООД, Ямбол: вписва
прехвърл яне на 60 дру жествени д яла всек и с
номинална стойност 50 лв. от съдружника „Ей
Джи кепитъл“ – АД ( с предишно наименование
„Форос“ – А Д), на съдружника Никола Дичев
Бумбалов; заличава като съдружник и прекратява
представителната власт на „Ей Джи кепитъл“ – АД
(с предишно наименование „Форос“ – АД); вписва
актуализиран дружествен договор, приет с решение
на общото събрание на съдружниците, проведено
на 18.ХІІ.2006 г.
45390
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1572 от
11.VІІ.2007 г. по ф. д. № 518/2007 вписа в търговския
регистър възмездното прехвърляне на фирмата
на ЕТ „Гергина Новакова“ (рег. по ф. д. № 775/98
по описа на ЯОС) заедно с предприятието като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения от Гергина Ангелова Новакова на Ангел
Георгиев Колев и го вписа като едноличен търговец
с фирма „Гергина Новакова – Ангел Колев“ със
седалище и адрес на управление с. Чарган, област
Ямбол, ул. Огоста 4.
45391
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 997
от 3.V.2007 г. по ф. д. № 364/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Посейдон“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Обходен път – запад 61, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; покупка на ценни книжа с цел
продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; производство на хранителни, промишлени и
селскостопански стоки от растителен и животински
произход; производство, реализация, преработка и
изкупуване на селскостопански продукти; складови
и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги; ресторантьорство; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг; внос и износ по предмета
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на дейност и всякакви други дейности и услуги,
разрешени със закон (при спазване на законовите
изисквания за лицензиране), и с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Марийка
Стоилова Караджова.
45392
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1143 от
18.V.2007 г. по ф. д. № 364/2007 вписа прехвърляне
на предприятието на ЕТ „Посейдон – Марийка Караджова“, Ямбол (рег. по ф. д. № 606/97 по описа
на ЯОС), като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения заедно с фирмата на „Посейдон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Обходен път – запад 61.
45393
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 950 от
24.ІV.2007 г. по ф. д. № 619/2005 вписа възмездното прехвърляне на предприятието на ЕТ „Яна
Петрова“, с. Каменец, област Ямбол (рег. по ф. д.
№ 1601/92 по описа на ЯОС), като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Варовик – комерс“ – ЕООД, Ямбол, представлявано от управителя си Райка Петрова Христова.
45394
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 897 от
18.ІV.2007 г. по ф. д. № 462/2003 вписа промени за
„ИСИ“ – ЕООД, Ямбол: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла всеки с номинална стойност
100 лв. от едноличния собственик на капитала
Иван Стоев Иванов на Живко Димитров Ангелов;
вписва като едноличен собственик на капитала
Живко Димитров Ангелов; дружеството ще се
представлява и управлява от управителя Живко
Димитров Ангелов.
45395
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 9799/2006 вписва промени за „Микс енд
матч“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Лиляна Василева Ажур на Елиза
Афиф Ажур; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Лиляна Василева Ажур;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Елиза Афиф Ажур, която ще управлява
и представлява дружеството.
47948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 6807/2006 вписва промени
за „Коди – 06“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Карл Димитров
Кандулков и вписва като съдружници наследниците
му Чавдар Карл Кандулков с 33 дяла, Орлин Карл
Кандулков с 33 дяла и Йорданка Колева Кандулкова с 33 дяла – 1 дял е съсобственост на тримата
наследници; дружеството продължава дейността си
като „Коди – 06“ – ООД; вписва като управител
Орлин Карл Кандулков, който ще управлява и
представлява дружеството; вписва нов дружествен
договор.
47949
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17466/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ново поколение
2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Алабин 48, с
предмет на дейност: извършването на територията
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на страната и в чужбина на следните дейности
и услуги: проектиране и строителство на сгради
и съоръжения, строително-монтажни и технически услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, хотелиерство
и ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност, мениджмънт, маркетинг и реклама,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на
стоки, суровини и изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, участие в национални и международни проекти и програми и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Димо Петров Петров и
Нуржан Булатович Матаков, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
47950
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17298/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бизнес анализис
енд консултинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж. к.
Хиподрума, бл. 142А, ет. 5, ап. 20, с предмет на
дейност: консултантски услуги, търговско предс та ви т елс т во и посредни чес т во; ком исион ни,
спедиционни, превозни; складови; лицензионни
и сделки с интелектуална собственост; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Диана Михайлова
Михайлова и Николай Симеонов Кошавски, който
го управлява и представлява.
47951
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17038/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елоди“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Хан Аспарух 18, ет. 5, ап. 14, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия със
стоки и услуги, посредничество и представителство
на местни и чуждестранни лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Клаудия Генчева Бераван-Купаей, Емилия
Тодорова Георгиева и Янко Вълков Георгиев и се
управлява и представлява от Емилия Тодорова
Георгиева.
47952
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 2552/2007 вписва промени за „Би Пи
Ел Ай консултинг“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието на „София капитал“ – ЕООД;
вписва промени в учредителния акт.
47953
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 3313/2002 вписва промени за „Грег – Г
и К“ – ООД: вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от Георги Георгиев Иванов на Кръстин
Георгиев Керемедчиев; заличава като съдружник
и управител Георги Георгиев Иванов; вписва нов
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дружествен договор; дружеството се управлява и
представлява от Кръстин Георгиев Керемедчиев и
Веселина Мирчова Каньова заедно и поотделно.
47982
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г. по
ф.д. № 7122/2002 вписва промени за „Феста уайн
кампъни“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Панайот Лагов Николов; вписва като член на съвета
на директорите Петя Иванова Баракова-Славова;
вписва като изпълнителен директор Маринела
Сталинова Тодорова; дружеството е със съвет на
директорите в състав: „Феста холдинг“ – АД (рег.
по ф.д. № 271/2001 на Бургаския окръжен съд),
представлявано от Петя Иванова Баракова-Славова,
Петя Иванова Баракова-Славова – председател,
и Маринела Сталинова Тодорова – изпълнителен
директор; дружеството се представлява от изпълнителния директор Маринела Сталинова Тодорова
и председателя на съвета на директорите Петя
Иванова Баракова-Славова заедно и поотделно.
47983
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г. по
ф.д. № 38/2003 вписва прехвърляне на предприятие
с фирма ЕТ „Ал Наурас – Хасан Шихо“ (рег. по ф.д.
№ 38/2003) като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Ал Наурас“ – ЕООД
(рег. по ф.д. № 13549/2007).
47984
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 12594/2003 вписва промени за „Ей Би Ес
солюшънс“ – ЕООД: вписва преместване на адреса
на управление в София, район „Красно село“, бул.
Цар Борис III № 86 – 90, вх. Б, ап. 8; вписва нов
учредителен акт.
47985
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 3860/2003 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Лилия Игнатова – 2003“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Ай Ти Джи“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 11318/2006).
47986
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 3061/2003 вписва промени за „Булконтракт – 2003“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Стоян Станчев Шумкаров на „Новико – Норд“ – ЕООД; заличава като
едноличен собственик Стоян Станчев Шумкаров;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Новико – Норд“ – ЕООД, Стара Загора (рег. по
ф.д. № 1494/2003 по описа на Старозагорския ОС);
вписва като управител Спасимир Крумов Каназирев, който го управлява и представлява; вписва
нов учредителен акт.
47987
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 13943/2004 вписва промени
за „Групова практика за първична стоматологична помощ – Дентал естет“ – ООД: вписва промяна на наименованието от „Групова практика
за първична стоматологична помощ – Дентал
естет“ – ООД, на „Групова практика за първична
дентална помощ – Дентал естет“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
47988
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.XI.2007 г.
по ф.д. № 9333/20 04 вписва промени за „Матракс“ – ЕООД: заличава като управител Стефан
Цветков Игнатов; вписва като управител с мандат
3 години Марио Йосифов Талви; вписва промяна на
седалището и адреса на управление – София, район
„Триадица“, кв. Манастирски ливади, бул. България
111, комплекс „Ембаси суитс“, Зона „Сити“, бл. А,
ет. 2, ап. 1; вписва промени в учредителния акт.
47989
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 8306/2004 вписва промени за „Аква
принц“ – ООД: вписва като съдружник Исмет Билге;
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Орхан
Еминов Ибрямов на Исмет Билге; дружеството се
управлява и представлява от Орхан Сьолеймез;
вписва нов актуализиран дружествен договор.
47990
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 13185/2004 вписва промени
за „ВМ 2004“ – ЕООД: вписва като управител
Томас Василис Лафчис; дружеството се управлява
и представлява от управителите Веселин Борисов
Воденичаров и Томас Василис Лафчис само заедно;
вписва промени в учредителния акт на дружеството.
47991
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г. по
ф.д. № 4396/2004 вписва промени за „Енер“ – ООД:
заличава като управител Христо Валериев Петков;
дружеството се управлява и представлява от управителя Павел Петров Савов.
47992
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 9148/2004 вписва промени за „Сий енд
СПА холидейз“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от „Сигма кепитъл мениджмънт“ – ЕООД, на „Сигма кепитъл инвестмънтс
С.А.“; заличава като едноличен собственик на
капитала „Сигма кепитъл мениджмънт“ – ЕООД;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Сигма кепитъл инвестмънтс С.А.“; вписва промяна на учредителния акт съгласно решението на
едноличния собственик на капитала от 10.Х.2007 г.
47993
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. № 13179/2004 вписва промени за „Термотест консулт“ – ООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Радослав Атанасов Иванов на
Румен Георгиев Асенов; заличава като съдружник
Радослав Атанасов Иванов; вписва като съдружник
Румен Георгиев Асенов; вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София, ж.к.
Борово, бл. 10, вх. А, ет. 3, ап. 9; вписва промени
в дружествения договор.
47994
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. № 9180/2005 вписва промени за „Асава“ – ЕООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, район „Панчарево“,
с. Панчарево, ул. Шуманец 24; вписва промени в
дружествения договор.
47995
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 841/2005 вписва прехвърляне на пред-
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приятието на ЕТ „Ержан Шефкетов – Роки“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Балканикастрой“ – ООД.
47996
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 18.Х.2007 г. по ф.д. № 3519/2005 вписва
прекратявне на „Уайт флауър – 76“ – ЕООД, и го
обявява в ликвидация с ликвидатор Десислава
Димитрова Кечашка, и срок за ликвидацията
6 месеца.
47997
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 13296/2005 вписва промени за „Съпорт БГ“ – ООД: вписва прехвърляне
на 85 дружествени дяла от Йорданка Николаева
Рангелова на Мария Гигова Фотева; заличава
като съдружник Йорданка Николаева Рангелова;
вписва като съдружник Мария Гигова Фотева;
вписва нов дружествен договор.
47998
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 18.Х.2007 г. по ф.д. № 718/2005 вписва
прекратяване на „Уайт Флауър – 111“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 73, и го обявява в
ликвидация с ликвидатор Десислава Димитрова
Кечашка и определя срок за ликвидацията 6 месеца.
47999
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16900/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Джи стар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Ангиста, бл. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: производствена дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна търговия, внос, износ и реекспорт на стоки,
строителна и транспортна дейност, пътнически и
товарни услуги в страната и в чужбина, административни, счетоводни и други услуги, сделки с
недвижими имоти, рекламна дейност и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Паата Зурабович Гамгонешвили и
Зураб Заскалко и се управлява и представлява от
Андрей Емилов Марков.
48656
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16095/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Блитц контакт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света
Троица, ул. Габрово, бл. 375, вх. А, ет. 5, ап. 13,
с предмет на дейност: преводаческа дейност, импорт, експорт, покупка на стоки от всякакъв род
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионна, спедиторска, складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна дейност и други подобни дейности,
както и всякакви други незабранени със закон
дейности и услуги. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Величка Митова Михайлова, която
го управлява и представлява.
48657
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. № 5886/2007 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Хотел
Лилия“ – АД.
48658
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 5886/2007 вписа промяна за „Хотел Лилия“ – АД:
премества седалището и адреса на управление от
Варна, ул. Трепетлика 3, в София, район „Средец“,
ул. Генерал Гурко 1А, хотел „Грандхотел София“.
48659
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16704/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Би – Пауър“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Енос 19, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: проектиране, интериор и дизайн, инженерингова и монтажна дейност, ремонт, сервиз и
продажба на автомобили и резервни части, търговия със стоки и изделия, незабранени със закон в
страната и в чужбина, всякакви услуги на граждани
и фирми, производство и търговия с промишлени
и непромишлени стоки и изделия от всякакви
материали, стоки за бита и стоки за народно
потребление, външнотърговска дейност, посредничество, представителство и агентство с местни
и чуждестранни фирми и лица, ремонт, сервиз и
търговия с всякаква битова техника и технически
продукти и резервни части за тях, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции на приносител с право на глас
с номинална стойност 1 лв. всяка една, със съвет
на директорите в състав: Наташа Костадинова
Нешева – председател, Даниела Димова Василева – зам.-председател, и Румен Тенев Манолов,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Наташа Костадинова Нешева.
48660
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17088/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Жив
извор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, кв. Левски В, бл. 13,
вх. Д, ап. 95, с предмет на дейност: посредничество,
агентство и представителство в страната и в чужбина, инженеринг, маркетингова и консултантска
дейност, финансиране и изграждане на строителни
обекти, инвеститорски контрол, сделки с недвижими
имоти, предприемачество и всякакви други дейности,
за които няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Дженифър Рос Първис,
който го управлява и представлява.
48661
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17207/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Груп
нумерикс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Илинден“, ж.к. Гевгелийски, бл. 7, вх. Е, ап. 131, с предмет на дейност:
софтуерно производство, информационни услуги,
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графичен дизайн, компютърни анимации и продуцентска дейност, изработка и дизайн на уебстраници,
консултантски услуги, изследователска, рекламна,
издателска, производствена, търговска, превозна и
комисионна дейност, търговско представителство и
посредничество, търговия в страната и в чужбина,
асемблиране и продажба на компютърни компоненти, хостинг, доставка на интернет, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван
Пеев Пеев, който го управлява и представлява.
48662
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17269/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гелишев
транспортстрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красно село“, ул. Стрешер
5, ет. 6, с предмет на дейност: транспортни услуги
със собствен и нает транспорт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Николай Сергиев Гелишев,
който го управлява и представлява.
48603
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16987/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Уол
Март“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Цар Симеон 91, с
предмет на дейност: търговия със захарни изделия,
вътрешна и външна търговия, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Павел Димитров Воденичаров, който
го управлява и представлява.
48537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17002/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Расот“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 114А, вх. Б, ет. 4, ап. 83, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, производство
и търговия с промишлени и хранителни стоки и
стоки за бита, внос и износ на стоки, суровини и
машини, транспортна дейност, вкл. таксиметров
превоз на пътници и товари, автосервизна дейност,
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, всякакъв друг вид търговска
дейност по смисъла на закона, която не е забранена
с нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Илка Борисова Ангелова,
която го управлява и представлява.
48538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17264/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Воуг интер фешън“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 86,
ет. 7, ап. 19, с предмет на дейност: производство и
търговия с конфекция, копчета и дамски аксесоари,
търговия на едро и дребно, търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна
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и спедиторска дейност, консултантска дейност,
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кристина Антонова Радичева и Александрос
Георгиос Котзегиен и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16772/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Лайтл България“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 52, вх. Б, ет. 8, ап. 47,
с предмет на дейност: производство и търговия на
стоки, услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 10 000 лв., със съдружници „Баухюте
Лайтл-верке Гезмбх“ и „Грабо“ – ООД, и се управлява и представлява от Мартин Лайтл и Красимира
Александрова Белева заедно и поотделно.
48540
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16699/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Тайра консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Асенова крепост 12, вх. А, ет. 3,
ап. 6, с предмет на дейност: маркетингови и социологически изследвания, консултантски услуги
във връзка с програмно финансиране на проекти за
развитие на търговски фирми и общини, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Ивайла Атанасова Тасева и Андрей
Емилов Лалов и се управлява и представлява от
Ивайла Атанасова Тасева.
48541
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. № 9515/2007 вписва промени за „Ра – консулт
2007“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Розита Хенрике Матола на Асен Асенов
Димов; заличава като съдружник и управител
Розита Хенрике Матола; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Ра – консулт 2007“ – ЕООД;
едноличен собственик на капитала е Асен Асенов
Димов; вписва нов дружествен акт; дружеството ще
се управлява и представлява от Асен Асенов Димов.
48542
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16788/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Грейс
Мери“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Позитано 3, ет. 1,
с предмет на дейност: покупка на недвижими
имоти, строеж и ремонт на сгради с цел продажба
или отдаване под наем, внос-износ, транспортна
дейност, туроператорска и туристическа агентска
дейност, рекламна и информационна дейност, ресторантьорство и обществено хранене, хотелиерство,
консултантска дейност, предметът на дейност на
дружеството включва и осъществяването на всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, при
спазване на всички приложими разрешителни или
лицензионни режими. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Шон Рой Годфри, който
го управлява и представлява.
48543
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16914/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Диами – 13“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Ивайло 31,
ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: посредничество
при покупко-продажба, проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и
отдаване под наем, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица, рекламна и консултантска
дейност, маркетингови проучвания, транспортна и
спедиторска дейност, както и всички допустими от
закона дейности, за които не съществуват нормативни ограничения или допълнителни разрешения
от държавни органи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Поля Любенова Михайлова, която го
управлява и представлява.
48544
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. № 345/2007 вписва промени за „Илкам
пропъртис“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Младен Спасов Каменов на
Елица Ивайлова Илиева; заличава като съдружник
и управител Младен Спасов Каменов; вписва като
съдружник и управител Елица Ивайлова Илиева;
вписва като управител Ивайло Павлов Илиев;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Ивайло
Павлов Илиев и Елица Ивайлова Илиева заедно
и поотделно.
48558
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3502/2007 вписва промени за „ООД
Сторм“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Чавдар Иванов Копоев на Костадин
Димитров Николов и 25 дружествени дяла от Радимир Руменов Радев на Костадин Димитров Николов; вписва като съдружник Костадин Димитров
Николов; вписва промени в дружествения договор.
48559
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17166/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„КДК“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Велчо Атанасов
50, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, покупко-продажба,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти, консултантска дейност, сделки с права върху
изобретения, търговски марки и интелектуална
собственост (при спазване на Закона за авторското
право и сродните му права), рекламно-търговска
дейност, транспортна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Христо Стоянов Петров,
който го управлява и представлява.
48560
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17434/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Голф ви
лидж“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Кумата 5, с предмет
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на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и
външна търговия, производство и покупко-продажба на всякакви стоки и вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
незабранени с нормативен акт или представляващи
монопол на държавата, комисионерска, спедиторска, превозна, складова, лизингова дейност и
дейност на търговско представителство и посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни,
и нф орма ц ион н и , п р ог ра м н и , и м п р е с ар ск и и
други услуги, покупка и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Мартеница“ – ООД, и „Кари – кар и
Дева“ – ЕООД, и се управлява и представлява от
Недялко Любенов Еремиев.
48561
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17748/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хараламбус
Форсес България“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ж.к. Изток,
парк-хотел „Москва“, ет. 4, офис 404, с предмет на
дейност: бизнес консултации, търговия с недвижими имоти, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос и износ на продукти на хранително-вкусовата
промишленост, комисионна, спедиционна дейност,
строителство, хотелиерство и ресторантьорство,
т ранспортни усл у ги в ст раната и в ч у жбина,
търговия с твърди и течни горива и с резервни
части – нови и втора употреба, и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кириакос Хараламбус и Христодулос
Хараламбус и се управлява и представлява от
Кириакос Хараламбус.
48562
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17350/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алдега – Ники“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда
III, бл. 316, вх. Г, ет. 4, ап. 80, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
сделки, туристически, информационни, рекламни,
програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и всякакви други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александър Николов Попов, който го
управлява и представлява.
48563
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.Х.2007 г.
по ф.д. № 9840/2007 вписва промени за „Ей Би Джи
пропърти груп“ – ЕООД: вписва като управители
Шабтай Бар Ной и Якоб Ардити; дружеството ще
се управлява и представлява от тримата управители
Шабтай Бар Ной, Якоб Ардити и Добромир Стоянов Добрев заедно и поотделно освен в случаите
на сключване на договор или друга правна сделка,
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която задължава дружеството за 5000 или повече
евро, в който случай за валидността на сделката са
необходими подписите на двама от управителите.
48564
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. № 9840/2007 вписва промени за „Ей Би
Джи пропърти груп“ – ЕООД: вписва като управител Орен Бар Ной; управителите ще управляват
и представляват дружеството заедно и поотделно
освен в случаите на сключване на договор или друга
правна сделка, която задължава дружеството за 5000
евро или повече, в който случай за валидността
на сделката се необходими подписите на двама от
управителите.
48565
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17657/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Технотрейд 2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 430, вх. А, ет. 9, ап. 40, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и
износ на стоки и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Калоян Веселинов Георгиев, който го
управлява и представлява.
48566
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17218/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Зарев
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Богдан 20, вх. А,
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: внос, износ, бартер, реекспорт и специфични търговски операции,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица (без процесуално представителство), издателска, импресарска, туроператорска и туристическа
дейност, вътрешен и международен транспорт,
спедиция, консултантска и проектантска дейност,
строителство, продажба на строителни материали, лизингова и складова дейност, хотелиерство и
ресторантьорство, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Росен Стоянов Зарев, който го управлява
и представлява.
48604
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16970/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дарос
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, кв. Хаджи Димитър,
бл. 108, вх. А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, търговско посредничество, търговска дейност и специфични търговски
сделки, външноикономическа дейност – внос, износ,
реекспорт, бартер, специфични външноикономически операции, представителство, агентство и посредничество на физически и юридически лица, инвестиционна дейност в строителството, организиране,
изпълнение и производство в областта на селското
стопанство, промишлеността, строителството, тър-
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говията, транспорта, общественото хранене, туризма
и услугите, маркетинг, лизинг и рекламна дейност,
транспортна дейност и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Нонка Ненова Тодорова,
която го управлява и представлява.
48605
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5121/2007 вписва промени за „БСР Вар
на“ – АД: заличава като председател на съвета на
директорите Ману Ван Мурсел и го вписва като
изпълнителен директор; вписва като председател на
съвета на директорите Гай Матарасо; вписва промяна
в представителството на дружеството: дружеството
ще се представлява от Рафаел Конфорти заедно с
Ману Ван Мурсел или с Гай Матарасо или от Бен
Йосеф Рон Хаим заедно с Ману Ван Мурсел или
с Гай Матарасо.
48606
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17549/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ц.Т.Ц.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, бул. Сливница
146, вх. В, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, прог
рамни 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 Цеца Цветкова Тодорова, която го
управлява и представлява.
48607
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17443/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рая
7 – В.“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Ягода 10 – 12,
ап. 1, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия, производство на селскостопанска и неселскостопанска продукция, агентство и реекспорт,
посредничество и представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, организиране на магазинни
мрежи, вътрешен и международен туризъм, експлоатация на хотели и заведения за обществено
хранене, маркетинг и реклама, превоз на пътници
и товари в страната, в ЕС и в чужбина, спедиторска
дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Александър Викторович Владов, който
го управлява и представлява.
48608
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. № 4751/2007 вписва промени за „Интегрирани пътни системи“ – ЕООД: вписва промяна в
предмета на дейност: строителство и ремонт на
пътища и пътни съоръжения, промишлено и гражданско строителство, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ и реекспорт, производство
и търговия със стоки и услуги, хотелиерство и
ресторантьорство, посредничество и представителство (без процесуално) на местни и чуждестранни
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лица, консултантска дейност, сделки с недвижими
имоти, превозна и спедиторска дейност, сделки
с интелектуална собственост и всякаква друга
дейност, незабранена със закон; вписва промяна в
учредителния акт на дружеството.
48609
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17424/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Софмедика“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Солун 49, ет. 6,
ап. 35, с предмет на дейност: търговия със стоки,
имащи значение за здравето на населението, и
лекарствени продукти, които могат да се продават
в дрогерия (след лиценз), вътрешно- и външнотърговска дейност, посредничество, представителство,
комисионерство и всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ено Джерджи Цепа, който го управлява
и представлява.
48610
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17565/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Сердика“ – ЕООД, със седа лище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Янко
Забунов 59, вх. А, ет. 3, с предмет на дейност:
търговия с недвижими имоти, строителство, внос
и износ, реекспорт, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 25 000 лв., с едноличен собственик
на капитала Иван Христофоров Начев, който го
управлява и представлява.
48611
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17164/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Риал технолоджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Пирин 7, с предмет на
дейност: търговия с компютърна и офис техника,
консултантски услуги, търговия и производство на
стоки за бита, промишлени изделия и хранителни
стоки, внос, износ, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Владимир Евлогиев Стефанов и Галин
Георгиев Христозов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
48612
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17448/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Винополи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Бурел 9, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на вина и високоалкохолни напитки,
търговско представителство и посредничество,
туристически и рекламни услуги, други разрешени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Тодоров“ – А Д, управлява се от
управителите Иван Димитров Тодоров, Гергана
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Николова Златинова и Николай Димитров Колев
и се представлява от Иван Димитров Тодоров
самостоятелно и от Гергана Николова Златинова
и Николай Димитров Колев двамата само заедно.
48613
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17162/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „В и В
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Черни връх 69А,
вх. А, ет. 2, ап. 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Митков Василев,
който го управлява и представлява.
48614
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17045/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „МБ – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Солунска 60, ет. 3, ап. 9, с предмет
на дейност: производство и търговия с всякакви
стоки и услуги, за които няма забранителен или
лицензионен режим, внос, износ, търговско представителство и посредничество, спедиторска, строителна, транспортна дейност, консултантски услуги,
рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Бойко Миланов Андреев
и Мариана Трендафилова Станоева, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
48615
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 9769/2005 вписа промяна за
„Тисенкруп – Юпитер стомана“ – ООД: вписва
промяна в наименованието на съдружника „Юпитер – стомана“ – ЕАД, което следва да се чете
„Юпитер – стомана“ – ЕООД.
48616
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. № 10196/2005 вписа промени за „Мулти
вижън груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 40
дружествени дяла от Цветелин Петров Мицковски
на Цветелин Александров Димитров; заличава като
съдружник Цветелин Петров Мицковски; вписва
като съдружник Цветелин Александров Димитров;
вписва промяна в седалището и адреса на управление – София, район „Овча купел“, ул. Киевска
31; вписва нов дружествен договор.
48617
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
31.Х.2007 г. по ф.д. № 10971/2004 вписа промени
за „Кривото“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Св. Климент Охридски 10; вписва промени в
дружествения договор.
48618
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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. № 13263/2004 вписа промени за „Камбаните
бизнес център“ – ООД: вписва прехвърляне на 13
дружествени дяла от Сотир Николов Абаджиев на
Георги Сашев Петров; вписва прехвърляне на 13
дружествени дяла от Стефан Христов Холиолчев на
Георги Сашев Петров; заличава като съдружници
и управители Сотир Николов Абаджиев и Стефан
Христов Холиолчев; вписва като едноличен собственик на капитала Георги Сашев Петров; дружеството
продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Камбаните бизнес
център“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителя Георги Сашев Петров.
48619
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. № 8440/2004 вписа промени за „Медия
пано“ – ООД: вписва прехвърляне на 26 дружествени
дяла от Дмитрий Бояркин на Евгений Александров
Семьонов; заличава като съдружник и управител
Дмитрий Бояркин; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност „Медия пано“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Евгений А лександров
Семьонов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов учредителен акт.
48620
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. № 6246/2004 вписва промени за „Епсилон
04“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти;
заличава като управител Евгени Евгениев Григоров;
дружеството се управлява и представлява от Илиян
Пламенов Илиев.
48621
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. № 10339/2003 вписва промени за „ВС 8“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла, представляващи целия дружествен капитал на „ВС
8“ – ЕООД, от Пламен Иванов Божков на Иван
Петров Убин; заличава като едноличен собственик
на капитала и управител Пламен Иванов Божков;
вписва като едноличен собственик на капитала и
управител Иван Петров Убин; вписва преместване на
седалището и адреса на управление – София, район
„Искър“, ж.к. Дружба 1, бл. 72, вх. Е, ет. 8, ап. 136;
вписва нов учредителен акт; дружеството се управлява
и представлява от управителя Иван Петров Убин.
48622
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. № 8807/2003 вписва промени за „Въгледобивна компания“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Никифор Исталиянов Вангелов на „Болоня инвестинг лимитид“;вписва като
съдружник „Болоня инвестинг лимитид“, Британски
Вирджински острови, с регистрационен № 1395966;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „Въгледобивна
компания“ – ООД; вписва дружествен договор.
48623
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 5.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 11596/2006 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Индустрия
България“ – ЕАД.
48624
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 233, ал. 5 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5533/2006 вписва промени за „Прима
дивелопмънт“ – ЕАД: вписва като член на съвета
на директорите Анна Пенчева Фотева.
48625
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 8.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 1386/2006 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Инекс
пропъртис“ – ООД.
48626
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17221/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Хотел 4 сезона“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ул. Кукуряк 1, с предмет на дейност:
хотелиерство и ресторантьорство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външнотърговски
сделки, комисионни, спедиционни, складови и
лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, маркетингови
и инженерингови сделки, както и всякаква друга,
незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Марин Илиев Грухлански, Илия Маринов Грухлански
и Димитър Маринов Грухлански и се управлява и
представлява от Марин Илиев Грухлански и Димитър
Маринов Грухлански заедно и поотделно.
48627
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. № 14737/2007 вписва промени за „Нео
транс“ – ООД: заличава като управител Стефан
Димитров Димитров; дружеството се управлява и
представлява от Христо Тончев Тодоров и Росен
Ангелчов Михайлов заедно и поотделно.
48628
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. № 5227/2007 вписва промени за „Респект
секюрити“ – ООД: вписва промяна в адреса на
у правление – Софи я, район „Овча к у пел“, ул.
Любляна 38, вх. Г, модул 11; вписва изменение на
дружествения договор.
48629
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17432/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ивкос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Ралевица 96, ет. 1, ап. 2,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговия на едро и дребно с горива, горивни
продукти и спомагателни материали, вътрешен и
международен туризъм, вътрешен и международен транспорт и спедиция, издателска и рекламна
дейност, услуги на фирми и граждани, агентство,
представителство, комисионерство, предприемаческа
дейност, хотелиерство, ресторантьорство и всички
дейности, незабранени със закон, като за всяка дейност, за която се изисква съответно разрешително,
лиценз или друг вид разрешение, дейността ще се
извършва след получаването им. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Ивайло Стефанов Найденов, който го управлява и представлява.
48630
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17161/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Грейс хауз“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Лагера, бл. 33, вх. 1, ет. 1, ап. 1,
с предмет на дейност: строителство, проектиране,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
всякакви други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Юлия Рупен Бойчева и
Василка Найденова Папазова и се управлява и
представлява от Юлия Рупен Бойчева.
48631
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 16923/2007 вписа промяна за „Д. Л. транс“ – ООД,
във връзка с постановено решение на Пернишкия
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от Радомир, ул. Ивайло 15, в София,
район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 155, ет. 11, ап. 50.
48632
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17069/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Евро Ники 82“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 3, бл. 305, вх. Д, ет. 5,
ап. 104, с предмет на дейност: строителство, търговия
на едро и дребно, хотелиерство и ресторантьорство, търговия и отдаване под наем на недвижими
имоти, посредничество и агентство, спедиторски,
превозни и комисионни сделки, внос и износ на
стоки и услуги, търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Николай Милчев Николов
и Светлана Йорданова Ризова и се управлява и
представлява от Николай Милчев Николов.
48633
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17262/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Уником дизайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ж.к. Дружба 1, бл. 171, вх. В, ет. 6, ап. 71,
с предмет на дейност: рекламни услуги, предпечат,
издателска дейност, търговия с канцеларски материали и консумативи, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 20 000 лв., със съдружници Самуил
Ненков Захариев, Ганчо Кирилов Кирилов и Иван
Иванов Падарев и се управлява и представлява от
Самуил Ненков Захариев.
48664
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
26.Х.2007 г. по ф.д. № 15966/2007 за „Кей дивелъпмънт констракшън“ – ЕАД, относно правната
форма на дружеството, като вместо „акционерно
дружество „Кей дивелъпмънт констракшън“ – АД“
да се чете „еднолично акционерно дружество „Кей
дивелъпмънт констракшън“ – ЕА Д“, с едноличен собственик на капитала Марийка Кръстева
Кръстева.
48665
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17233/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Уан тъч“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Хан Аспарух 41, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: маркетинг и реклама, софтуерни
и интернет услуги, сделки с недвижими имоти,
търговия на едро и дребно, внос и износ, консултантска, експертна и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Камен Михайлов Павлов и Жана Иванова Първанова, които го
управляват и представляват поотделно.
48666
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17008/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евгеника“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези, ул.
Битоля 18, вх. Б, ет. 6, ап. 36, с предмет на дейност:
търговия, реклама, посредничество и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Евгения Валентинова Николова, която го управлява и представлява.
48667
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17473/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Евро финанс консулт“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Солунска 19, ет. 6, с предмет на дейност:
консултантски услуги, търговско представителство и
посредничество, комисионни и сделки с интелектуална собственост, продажба на стоки от собствено
производство, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, както и други търговски сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000
обикновени акции на приносител, всяка с право на
един глас в общото събрание на акционерите и с
номинална стойност 10 лв. всяка една, със съвет на
директорите с тригодишен мандат в състав: Румен
Василев Гечев, Стефан Николов Янев и Борислав
Витанов Петков, и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Румен Василев Гечев.
48668
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17070/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Ес Ти Ай пропъртис“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер 28, ет. 3, с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти и принадлежащите към
тях технически съоръжения за жилищни, търговски или административни нужди, предоставяне
на всякакви услуги, свързани с поддръжката и
техническото обслужване на недвижими имоти,
консултантски и всякакви други услуги, свързани
с управлението на недвижима собственост, комисионни сделки, вътрешна и международна търговия,
търговско представителство и посредничество, както
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 винкулирани поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1 лв. всяка една, със съвет на директорите
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в състав: Елиезер Исак Мостовиц – изпълнителен
директор и председател, Сара Д. Мюлер и Инбар
Яков Красни, и се управлява и представлява от
Елиезер Исак Мостовиц, Сара Д. Мюлер и Инбар
Яков Красни заедно и поотделно.
48669
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17170/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Интеркасто“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 48А, вх. 3, ет. 6, ап. 63,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ, реекспорт, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионни сделки,
всякакви дейности в областта на архитектурата,
дизайна, градоустройството, консултантска дейност
в областта на строителството, управление и ръководство на инвестиционни проекти, инженерингова
дейност, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти, както и всякакви сделки с недвижими имоти, маркетингови проучвания, строително
предприемачество, строително-ремонтни работи и
търговия със строителни материали, реконструкция, сделки с интелектуална собственост, както и
всякакви други търговски сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Виктор Димитров Стоянов
и Дилян Иванов Каменов, които го управляват и
представляват и поотделно.
48670
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17427/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Брадърс
хаус“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски 191,
бл. 191, вх. Б, ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност:
консултантска и посредническа дейност, сделки с
недвижими имоти, строителна дейност, външна и
вътрешна търговска дейност в страната и в чужбина,
рекламна дейност, както и всякакви други стопански
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Кирил Костов
Кинов, който го управлява и представлява.
48671
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17289/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Томи
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул. Обретеница
12, с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, транспортни и други дейности
и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Николов Иванов,
който го управлява и представлява.
48680
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 12789/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аксон
планет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Белмекен 3, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
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отдаване под наем и лизинг, транспортни услуги и
логистика, търговско представителство и посредничество, внос и износ, комисионни, спедиционни,
превозни, лицензионни сделки, лизинг, рекламни,
информационни или други услуги, както и всякакви
други сделки и дейности, за които няма изрична
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Лазарос Михаилидис, който го управлява и представлява.
48681
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17348/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ММД скейл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Белите брези, бл. 2, ет. 5, ап. 17,
с предмет на дейност: консултации и посредничество,
консултантска дейност в сферата на информационните технологии и програмните услуги, реклама и
маркетинг, външноикономическа дейност, лизинг
и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Партньори ММД“ – ООД, и
Гергана Емилиянова Маслянкова и се управлява
и представлява от Йордан Стоянов Недев.
48682
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17124/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лета
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 9, бл. 909, вх. В,
ет. 1, ап. 47, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с недвижими имоти, управление на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски или други услуги, лизинг, както и всякаква друга незабранена със закон
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Виолета Борисова Гърбева, която го
управлява и представлява.
48683
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15523/91 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Дафни – Дафинка А. Методиева“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Алкона пласт инженеринг“ – ООД
(рег. по ф.д. № 12215/2007 по описа на СГС).
48684
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16756/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „СМ
билд груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, с. Владая, ул.
Суха лешница 10, с предмет на дейност: строително
предприемачество, инженерни дейности, технически консултации, вътрешна и външна търговия с
промишлени и селскостопански стоки, търговия
със стоки за бита и промишлени изделия, производство на селскостопански продукти и изделия,
животинска продукция и производните от нея и
търговия с тях, превозна дейност с леки и товарни
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автомобили в страната и извън нея (след снабдяване
с необходимия лиценз, ако се изисква), търговско
представителство, комисионерство и посредничество, консултантска и научноизследователска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти, импресарска, хотелиерска и туристическа
дейност на територията на страната и в чужбина,
външнотърговска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала А лександър Методиев
Александров, който го управлява и представлява.
48685
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. № 15320/2007 вписа промени за „Пепсико
България“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието на „Стар фудс България“ – ЕООД; вписва
като управител Арам Контаксиан; дружеството ще
се управлява и представлява от Сотирис Янополус
и Арам Контаксиан заедно и поотделно; вписва нов
учредителен акт.
48686
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16733/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Д-р
Мария Праматарова“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Люлин планина 52, ет. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия на едро и дребно, откриване на оптики
(след съответно разрешение), внос, износ, реекспорт, бартерни сделки, комисионна, спедиционна,
транспортна дейност, маркетингова, рекламна и
предприемаческа дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български
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., с
едноличен собственик на капитала Мария Николова
Праматарова, която го управлява и представлява.
48687
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16981/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ентек“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ж.к. Бъкстон, бл. 13, вх. Б,
ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, рекламна дейност, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки, всякакви други
търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Николай Иванов
Хинтоларски, който го управлява и представлява.
48688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16650/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Мак – 66“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Хаджи Коцев 43,
с предмет на дейност: внос и износ на стоки и услуги,
транспортна и спедиторска дейност, таксиметрови
услуги, покупко-продажба на недвижими имоти,
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строителство и предприемаческа дейност, търговия
(вътрешна и външна) с всякакви стоки, позволени със
закон, туризъм, финансов мениджмънт и маркетинг,
рекламна дейност, представителство, посредничество,
дистрибуторство, консултантски и всякакви други
незабранени услуги, производство на позволени със
закон стоки, както и всякаква друга търговска дейност,
която е в съответствие със закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитриос Константиноф,
който го управлява и представлява.
48689
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16896/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Крис
2004“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел“, кв. Горна баня, ул.
Еделвайс 48, с предмет на дейност: производство и
търговия със стоки и услуги, автосервиз, транспортна и
спедиторска дейност в страната и в чужбина, покупкопродажба, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, консултантска и строително-монтажна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, представителство
(без процесуално) на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква стопанска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Красимир Михайлов Димитров, който го управлява и представлява.
48690
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16864/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елекспрес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 261,
вх. Б, ет. 3, ап. 33, с предмет на дейност: електромонтаж, сухо строителство, ремонтни дейности,
вътрешно- и външнотърговска дейност, реекспорт,
търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация
на селскостопанска продукция, промишлени стоки
и предмети на бита, търговия с алкохол и тютюневи
изделия, транспортна дейност, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цветан Любомиров
Георгиев, който го управлява и представлява.
48691
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17131/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Асяна“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Симеоново, ул. Бяла
бреза 8, с предмет на дейност: разкриване и експлоатация на търговски обекти, щандове, базари,
заведения за хранене и развлечения, вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос, износ и реекспорт,
производство и продажба на всякакви стоки, хотелиерство и ресторантьорство, кетъринг услуги, рекламна дейност, маркетингови проучвания, мениджмънт,
представителство (без процесуално), посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Ася Михайлова
Михайлова и се управлява и представлява от управителя Михаил Йорданов Михайлов.
48692
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17242/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Г и Д консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, кв. Суходол, ул. Банска Бистрица 4,
с предмет на дейност: оценяване на съответствието
на инвестиционните проекти със съществените
изисквания към строежите, упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите
(след получаване на необходимите разрешения и
лицензии за съответната дейност), както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Гергана Антонова Генова и Неделчо
Стоянов Атанасов и се управлява и представлява
от Златина Стоянова Петрова.
48693
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17120/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Евина
трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Христо Ботев 107,
с предмет на дейност: производство, преработка,
изкупуване и търговия с хранителни стоки и селскостопанска продукция, хотелиерски, ресторантьорски
и други услуги, строителство и ремонт на сгради,
покупко-продажби и отдаване под наем на недвижими имоти и посредничество, таксиметров и товарен
превоз, автосервиз, внос-износ на стоки, суровини
и материали, счетоводни услуги, както и всякакви
други дейности, разрешени със закон и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Кристина Стефанова Найденова, която го управлява и представлява.
48694
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17223/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Витоша ски училища“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 4,
с предмет на дейност: производствена дейност,
вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, изграждане и търговия с
недвижими имоти, консултантска и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Витоша ски“ – ЕАД, Ивайло Асенов
Рангелов, Ели Кирилова Димитрова, Емил Михайлов Семов и Иво Максимов Цеков и се управлява
и представлява от Костадин Илиев Костадинов.
48695
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17148/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Зениа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Царево село 6, вх. Б,
ет. 6, ап. 43, с предмет на дейност: производство,
продажба и дистрибуция в страната и в чужбина
на фармацевтични продукти, медицински изделия,
козметични и парфюмерийни продукти и хранителни
добавки, консултантски услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Юлиан Емилов Заимов,
който го управлява и представлява.
48696
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16777/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кунин
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, кв. Свобода, бл. 39, вх. Б,
ет. 3, ап. 33, с предмет на дейност: проектиране на
сгради и съоръжения, строителство, инженерингова
дейност, производство и търговия с всякакви стоки
и услуги, търговско представителство и посредничество, реклама, консултантски услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Гладиола Йорданова Кунин, която го управлява и
представлява.
48697
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16880/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бо студио“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 46, вх. Е, ет. 3,
ап. 93, с предмет на дейност: издателска дейност – предпечатна подготовка, дизайн, печат и
реклама, електронна търговия, разпространение и
търговия с всякакви печатни произведения, производство и търговия с аудио- и аудио-визуални средства, организиране на изложби и концерти, услуги
(фотография, аудиозаписи, видеозаписи, попълване
на електронни формуляри и др.), външнотърговска
дейност и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Бианка Миткова Димитрова-Йовова и Тодор Георгиев Йовов и
се управлява и представлява от Бианка Миткова
Димитрова-Йовова.
48698
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. № 8061/2007 вписа промени за „Нординвест риал естейт“ – ООД: вписва като съдружник
„Тропикана истейт“ – ООД, САШ, ул. Коустъл
Хайуей 16192, 19958 – 9776 Луис, Делауеър; вписва
прехвърляне на 10 дружествени дяла от „Алиас – Инвести – Р.Е.“ – ООД, представлявано от
Франческо Фратини, на „Тропикана истейт“ – ООД,
представлявано от пълномощника Франческо Фратини; вписва нов дружествен договор.
48699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17067/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Авес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 307, вх. Б,
ет. 6, ап. 53, с предмет на дейност: програмиране,
изработка на уебстраници, рек ламна дейност,
предпечат, печат и дизайн, вътрешно обзавеждане,
проектантски услуги, производство и търговия с
предмети и изделия, външна и вътрешна търговия,
сключване на комисионни, импортни, експортни
и бартерни сделки, 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 е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Таня Симеонова Бояджиева, която го управлява
и представлява.
48700
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17011/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Веста мебел“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Черни връх 4, с предмет на дейност:
търговия с мебели, покупко-продажба на недвижими
имоти, внос и износ, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, складова, сервизна, транспортна и
спедиторска дейност, търговско представителство и
посредничество, комисионни, хотелиерски, туристически, рекламни услуги, консигнация, обществено
хранене, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Анна Димитрова
Димитрова и Мария Димитрова Димитрова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
48701
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
5.ХI.2007 г. по ф.д. № 3132/2007 вписа промени за
„Астея парк“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Дженика-Йоан Грумаз-Зихул
на Кирил Генадиев Ходжаев; заличава като съдружник Дженика-Йоан Грумаз-Зихул; вписва нов
дружествен договор.
48702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16813/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Медиаексплорер“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, бул. Стамболийски 24, ет. 5, ап. 13, с предмет на дейност:
производство и продажба на софтуерни анализи,
инсталация и обучение на работещия софтуер,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Клаудио Басети, който го управлява и представлява.
48703
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17078/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мелъди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ж.к. Банишора, ул.
Яворова чука 1, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, туризъм и хотелиерство, транспортна и
спедиторска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а за дейностите, които
се упражняват при разрешителен режим – след
получаване на съответен лиценз. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Златко Благоев Златков,
който го управлява и представлява.
48704
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17112/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Рос
универсал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 329,
вх. А, ет. 8, ап. 21, с предмет на дейност: асансьорно
обслужване и поддръжка на електромашини, уреди
и апарати, търговия, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, туристически, рек
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ламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, 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 Любомир Александров Соколов, който
го управлява и представлява.
48705
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17058/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Япанис и Давид“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: придобиване, управление, стопанисване
и разпореждане с недвижими имоти, строителство,
ремонт, обзавеждане и експлоатация на недвижима
собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, както и всякаква друга
дейност, за която няма законова забрана съгласно
законите на Република България. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анастасис Япанис и Панайотис Давид и се
управлява и представлява от Анастасис Япанис.
48706
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17082/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Радка Петрова
ИЕ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Стоян Заимов 15,
ап. 10, с предмет на дейност: строителство, проектиране, продажба и управление на недвижими
имоти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници Радка Георгиева Петрова,
Емил Радков Петров и Ивайло Радков Петров и
се управлява и представлява от управителя Радка
Георгиева Петрова.
48707
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17021/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Милея – 3“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, бул. Цар Борис III № 287,
бл. 1, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: маркетинг,
търговия с потребителски стоки, ресторантьорство,
търговско представителство и посредничество,
консултантски услуги, транспортни и свързани с
транспорт услуги, изграждане, поддържане и обслужване на автопаркинги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милен Желязков Иванов,
който го управлява и представлява.
48708
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17040/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Електроник
Го – Го“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Рилски езера 13,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство
в полза на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, търговия на едро и дребно,
транспортна дейност, реклама, производство, преработка и търговия с промишлени стоки, стоки за
бита, промишлена и битова електроника и елек-
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тротехника, производство и търговия с хранителни
и селскостопански стоки, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Гордана Радосавлйевич, Гойко Радосавлйевич
и Сашо Иванов Георгиев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
48709
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17271/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Габи 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 161, вх. В, ет. 2, ап. 64, с предмет на дейност:
организиране и осъществяване на вътрешно- и
външнотърговска дейност, продажба на стоки от
собствено и чуждо производство, търговски сделки
с недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина,
комисионни, складови, спедиционни, лизингови и
превозни сделки, рекламни, туристически и таксиметрови услуги. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Илиян Георгиев Илиев, който го
управлява и представлява.
48710
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16780/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Стили – 84“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Лозен,
ул. Васил Левски 41, с предмет на дейност: строително-ремонтна дейност, производство на стоки
и услуги с цел продажба, внос, продажба и сервиз
на автомобили, внос и продажба на резервни части
за тях, покупка на движими и недвижими вещи с
цел продажба, производство на стоки и услуги с
цел продажба, сделки с обекти на интелектуалната
собственост, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, счетоводни услуги,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, лизинг, рекламни, издателски, туристически,
програмни, импресарски и информационни услуги,
таксиметрови и автосервизни услуги, проектиране, маркетинг, дизайн, мениджмънт, хотелиерски
услуги, ресторантьорство, кафетерия, сладкарство,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, бартерни сделки, производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция,
вътрешно- и външнотърговска дейност, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Любомир Истилиянов Георгиев, който го управлява
и представлява.
48711
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17202/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ларсс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Ивайло 33, ет. 3, ап. 5, с предмет
на дейност: закупуване, продажба и управление на
движимо и недвижимо имущество, консултантска дейност, маркетингова и рекламна дейност,
посредничество, агентство и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, търговска и производствена дейност в стра-
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ната и в чужбина, всякакви услуги, незабранени
със закон, всякакви други дейности, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
868 000 лв., със съдружници Роберт Шмавонович
Навасардян и Анаит Робертовна Навасардян и се
управлява и представлява от Роберт Шмавонович
Навасардян.
48712
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17134/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ГБ консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, кв. Васил Левски, ул. Хан
Кардам 42а, с предмет на дейност: консултантски
и информационни услуги, преводаческа дейност,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина, покупка, изграждане, обзавеждане и експлоатация на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, комисионна, спедиционна, складова дейност,
вътрешен и международен транспорт, маркетинг,
менид ж мънт, т у ристическ и, рек ламни услу ги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Георги Георгиев Бебечев, който го управлява и
представлява.
48713
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. № 15452/2007 вписва промени за „Ен енд
Джи триангъл естейтс“ – ООД: вписва прехвърляне на 12 дружествени дяла от Георгиос Ялуридис
на Димитрис Асиотис; вписва прехвърляне на 12
дружествени дяла от Никос Николаидис на Спирос Канидис; вписва като съдружници Димитрис
Асиотис и Спирос Канидис; вписва промени в
дружествения договор.
48831
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16537/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мишел 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Нови Искър“, с. Световрачене, ул. Софийска 37,
с предмет на дейност: разкриване и експлоатация
на кафетерии, сладкарници, ресторанти, питейни
заведения и други заведения за обществено хранене, търговия със стоки и вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, авторемонтна дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина,
комисионна дейност, търговско представителство и
посредничество на наши и чуждестранни физически или юридически лица, внос и износ на стоки,
всякакви други дейности и услуги с изключение
на изрично забранените със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Антон Венциславов Стаменов и Лилия
Асенова Стоилова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48832
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 14, а л. 4 ТЗ с оп ределен ие
по ф.д. № 17239/2007 вписва промяна за „Меркант“ – ЕООД, във връзка с постановено решение
на Старозагорския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от гр. Гълъбово,
ул. Пламък 2, в София, район „Илинден“, ул. Цар
Иван Александър, бл. 308, вх. В, ап. 51.
48833
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16101/2007 вписва промяна за „Екотехника“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на
Пернишкия окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Перник, ул. Граховска,
бл. 9, ап. 4, в София, район „Връбница“, кв. Обеля
2, бл. 241, вх. 1, ет. 4, ап. 19.
48834
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17716/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Аурум трейд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ж.к. Изток, ул. Незабравка, бл. 49, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: строително-монтажна
и ремонтна дейност, ремонт и експлоатация на ВиК
мрежи и съоръжения, жилищни сгради, промишлени и производствени надземни и подземни обекти,
благоустройствени мероприятия, консултантска
дейност, производство и търговска дейност на едро
и на дребно в страната и в чужбина, посредническа дейност, маркетинг и реклама в страната и в
чужбина, туристическа дейност и хотелиерство
в страната и в чужбина, спедиционна, превозна,
складова и лизингова дейност, дейност на търговско
представителство и посредничество, внос, износ
и реекспорт, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Пепа Йорданова
Томова и Венцислав Крумов Цолов и се управлява
и представлява от Пепа Йорданова Томова.
48835
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 4452/2007 вписа промяна за „Сортоизпитване – Чирпан“ – ЕООД, във връзка с постановено
решение на Старозагорския окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от
гр. Чирпан, област Стара Загора, в София, район
„Оборище“, ул. Будапеща 34, ет. 3.
48840
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17395/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кастем“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, кв. Димитър Миленков 232, 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, хотелиерство, ресторантьорство,
издателска, транспортна и превозваческа дейност,
всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Стела Тодорова
Орлинова, която го управлява и представлява.
48841
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17253/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ентърпрайз сълюшънс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Веслец 30, с предмет
на дейност: разработка и продажба на софтуер и
консултантски информационни услуги, управление
на комуникационни услуги, рекламна дейност,
покупко-продажба, изграждане, посредничество
и управление на недвижими имоти, строителна
дейност, покупко-продажба на стоки и услуги в
първоначален и преработен вид, внос и износ на
стоки и услуги, търговско представителство, посредничество и агенция на хора и дружества – местни
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или чуждестранни, в страната и в чужбина, както и
всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Стефано Пенцо и Енрико Менегото
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
48842
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17480/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дирижабал – 49“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Будапеща
57, ет. 1, с предмет на дейност: таксиметрова и рента-кар дейност, транспорт във вътрешни и международни съобщения, външно- и вътрешнотърговска
дейност, маркетинг, участие в местни и чуждестранни
сдружения, спедиционна, складова, лизингова и рекламна дейност, представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякакъв
вид стопанска дейност, с изключение на дейностите,
забранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Емануил Слави Дончев,
който го управлява и представлява.
48843
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17474/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Естиа домики“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 68, вх. 4, ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно – внос/
износ, строителна и ремонтна дейност, покупкопродажба на недвижими имоти, маркетингова
дейност, рекламна дейност, консултантска дейност,
посредническа дейност, транспортна и спедиторска
дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, комисионна, консигнационна,
дистрибуторска и лизингова дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Анастасиос Мисаил Антониадис и Стиляни
Николаос Орфаниду и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48844
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16949/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „А и А
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 984, вх. Б,
ет. 8, ап. 49, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански, битови стоки, посреднически и комисионерски услуги, рекламна дейност,
маркетингови услуги, посредничество при сделки с
недвижими имоти, покупка на недвижими имоти с
цел застрояване, отдаване под наем или продажба,
строителна и предприемаческа дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в
страната и в чужбина, вътрешен и международен
туризъм, ресторантьорство, хотелиерство и всички
други търговски дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Дайана Генчева Манова, която го управлява и представлява.
48845
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17302/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Афинвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Триадица 5Б, ет. 3, офис 310, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство и търговско агентство на местни и чуждестранни лица, търговия с недвижими
имоти, посреднически и комисионерски услуги и
други услуги за населението, свързани с дейността
на дружеството, реализация на стоки и услуги за
населението, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Презент Григорий Михайлович,
който го управлява и представлява.
48846
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16902/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Т.Б.Ф.“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„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, строителна
дейност, транспортна дейност, пътнически и товарни
услуги в страната и в чужбина, административни,
счетоводни и други услуги, сделки с недвижими
имоти, рекламна дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Темур
Бен Йехуда и Джанет Бен Йехуда и се управлява
и представлява от Ерика Николаева Ачева-Цонева.
48847
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17135/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Ар
Ви пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. Витоша
90, ет. 5, офис 6, 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, производство на
промишлени и потребителски стоки с цел продажба,
търговска дейност на едро и дребно в страната и в
чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови и лицензионни сделки и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други услуги, всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Робърт Майкъл Юстас,
който го управлява и представлява.
48857
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17435/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Топ
инстал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Овча купел, ул. 740 № 26,
с предмет на дейност: проектиране, изграждане,
монтаж и ремонт на отоплителни (включително
газови) и климатични инсталации, строителство,
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инвестиране в строителството, строеж, ремонт
и обзавеждане на недвижими имоти и търговия
с тях, строителство и ремонт на пътна инфраструктура, комисионна, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, търговия със стоки на едро и
дребно, външнотърговска дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Петър Иванов
Пенков, който го управлява и представлява.
48858
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17290/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мебели Кредо“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Цар Симеон 132,
с предмет на дейност: производство и търговия с
мебели, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, хотелиерски и туристически услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Пламен Димитров Доков и Даниела Стефанова Докова и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
48859
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17507/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Арт вижън“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Зона Б-5, бл. 14, вх. А, ет. 10, ап. 97, с предмет на
дейност: търговия на стоки с широко потребление,
строителство, ремонт и обзавеждане на сгради,
производство на електроенерги я, проектиране
и озеленяване, добив, преработка и търговия с
дървесина, лесокултурна дейност, предприемаческа дейност в страната и в чужбина, сключване в
страната и в чужбина на сделки от всякакъв вид,
вкл. придобиване и отчуждаване в съответствие
със закона движими вещи и недвижими имоти,
вещни права върху тях, търговия с хранителни
стоки и напитки, фризьорство и козметика, кафе
услуги, покупка на стоки с цел препродажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, транспортна дейност, търговска
дейност в страната и в чужбина, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николай Викторов Атанасов и Мирослав
Георгиев Рашков и се управлява и представлява от
Николай Викторов Атанасов.
48641
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17578/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ар колекция
1379“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Иван Вазов 29 – 35,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия с предмети на изкуството, уникати, вътрешен дизайн,
производство и реализация на мебели, рекламна

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

дейност, търговско представителство на чужди и
местни физически и юридически лица, внос и износ
на стоки и вещи, комисионна дейност, всякакви
други дейности и услуги, с изключение на изрично
забранените със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 6000 лв., със съдружници „Архитектурно ателие – Радина Гешева“ – ЕООД (рег. по
ф.д. № 1650/2002), „Анриет дизайн“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 14703/2006), и „Валиян“ – ООД (рег. по
ф.д. № 13481/99, и се управлява и представлява от
Радина Вълова Гешева, Анриет Жозе Денис и Янкул
Георгиев Янков заедно и поотделно.
48642
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17319/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Теа
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2,
бл. 203, вх. Б, ет. 8, ап. 45, с предмет на дейност:
транспортна дейност, производство и търговия с
всякакъв вид стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, реклама, консултантски
услуги, строителна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Даринка Георгиева Петкова, която го управлява и
представлява.
48643
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17150/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Валда
инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 480, вх. 1, ет. 5, ап. 18, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство и кафетерия, маркетингова,
рекламна, посредническа и комисионна дейност,
транспортна дейност на територията на Република
България и в чужбина, административни и правни
услуги (без процесуално представителство), счетоводни и финансови услуги, изземване на земна
маса и превозването на същата до определени
места, проектиране, изграждане и узаконяване на
газови, отоплителни, електрически, вентилационни
и ВиК инсталации, счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови
отчети съгласно Закона за счетоводството, както
и осъществяване на всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Валентин Димитров Китанов и се управлява и представлява от Димитър
Николов Китанов.
48644
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф.д. № 11361/2006 вписва промени
за „ДП ауто“ – ООД: вписва прехвърляне на 250
дружествени дяла от Валентин Стефанов Каравасилев на Светозар Александров Янакиев; заличава
като съдружник и управител Валентин Стефанов
Каравасилев; дружеството продължава дейността си
като „ДП ауто“ – ЕООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Овча купел“,
ж.к. Овча купел 2, ул. Обиколна, бл. 423 – магазин за авточасти; дружеството ще се управлява и
представлява от Светлозар Александров Янакиев;
вписва нов учредителен акт.
48645
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 и чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 11744/2006 вписва промени
за „Хюндай пропъртис“ – АДСИЦ: заличава като
членове на съвета на директорите Лилия Василева
Недялкова, „Индустриал комерс“ – ЕООД, представлявано от Савина Иванова Константинова, и
Калин Марков Дамянов; заличава като прокурист
Богиня Гаврилова Попова; вписва като членове на
съвета на директорите Даниела Иванова Ганчева,
Людмила Николова Даскалова и Стен Иванов
Лазаров; дружеството ще се представлява от председателя на СД Людмила Николова Даскалова и
изпълнителния директор Даниела Иванова Ганчева
само заедно; вписва промяна на наименованието
на „Болкан енд сий пропъртис“ – АДСИЦ; вписва
промени в устава, приети с протокол от общо събрание на акционерите, проведено на 30.ІХ.2007 г.;
премества седалището и адреса на управление от
София, район „Студентски“, бул. Андрей Ляпчев
1, във Варна, ул. Цар Симеон І № 31.
48646
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17321/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Джънк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Виктор
Григорович 16, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност:
филмопроизводство, филморазпространение, продуцентска, импресарска и издателска дейност, реклама,
дизайн, печат и предпечат, производство, издаване
и разпространение на аудио-визуални произведения,
представителство и посредничество и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Златин Кирилов Радев и се
управлява и представлява от управителя Кристина
Паскалева Паскалева.
48647
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 13836/2007 вписва промени за „Амбулатория за
групова практика за първична дентална медицинска
помощ д-р Иван Димитров“ – ООД: вписва промяна
на предмета на дейност: диагностика и лечение на
дентологични заболявания с необходимите средства,
медикаменти и консумативи, манипулации за поставяне на зъбни протези, дентологични консултации и
профилактика, извършване на експертизи, свързани
с дентологични заболявания и увреждания, предписване на лабораторни изследвания, профилактични
прегледи, насочване на пациенти за консултативна
и болнична помощ, извършване на лечение на болен
в дома му, когато състоянието на пациента налага
това, търговски сделки при условията на чл. 3, ал. 4
ЗЛЗ и касаещи нуждите на дентологичните дейности
за обслужването на пациентите, като цялостната
дейност на дружеството ще се осъществява съгласно Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), всички
дейности, разрешени със закон; вписва промени в
дружествения договор.
48517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17139/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „К и Юл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Кадемлия 30, вх. Б, с предмет на
дейност: консултантска дейност, търговско представителство и посредничество, туристически дейности,
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ,
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бартерни и други специфични търговски операции,
производство и продажба на стоки, комисионни,
спедиционни и превозни услуги, складови услуги,
транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, изграждане, оборудване и експлоатация на хранителни, питейни и развлекателни
заведения, лизинг и всички други дейности и услуги,
разрешени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Юрий
Олег Епишин, Кристиян Кънчев Йорданов и Любен
Иванов Тафков и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
48518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17301/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мейн олтоматикс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. 417
№ 1А, с предмет на дейност: покупка и продажба
на недвижими имоти, строителство, посредничество и консултации в областта на строителството в
областта на недвижимите имоти, строителство,
транспортна, превозна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, внос, износ и всички дейности и услуги, разрешени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
ружници Робърт Дейвид Лий Хатфул и Холи Роуз
Бътчър и се управлява и представлява от Робърт
Дейвид Лий Хатфул.
48519
Софийският градски съд, VІ търговско отделение, 2 състав, по т.д. № 765/2009 обявява неплатежоспособността на фондация „Научен институт
за образования и изследвания“, София, ул. Кирил
Видински 8, ап. 10, рег. по ф.д. № 7667/2004; открива производство по несъстоятелност на фондация
„Научен институт за образования и изследвания“;
определя за начална дата 28.ІХ.2004 г.; обявява в
несъстоятелност фондация „Научен институт за
образования и изследвания“; спира производството
на основание чл. 632 ТЗ.
12696

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение „Мла
дежко дружество „Алеко“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдру жение
„Младежко дружество „Алеко“ на 20.ХІІ.2009 г.
в 18 ч. в София, ул. Апостол Карамитев, бл. 10А,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
„Младежко дружество „Алеко“; 2. обсъждане и
вземане на решение относно прекратяване на дружеството; 3. разни.
12635
15. – Управителният съвет на сдружение „Бъл
гаро-германски форум“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на форума на 22.ХІІ.2009 г. в 16,45 ч. в София, зала
„Континентал плаза“ на НДК, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на форума за
2006, 2007 и 2008 г.; 2. доклад на лицензирания експерт-счетоводител относно проверка и заверка на
годишния счетоводен отчет за 2006, 2007 и 2008 г.; 3.
одобряване годишния счетоводен отчет на форума за
2006, 2007 и 2008 г.; 4. приемане бюджет на форума;
5. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния съвет и промени в състава на членовете на съвета; 6. промени на устава; 7. избор и
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назначаване на лицензиран експерт-счетоводител
за 2009 г.; 8. приемане на програма за дейността
на форума; 9. разни. Регистрацията на членовете
физически лица и представителите на колективните
членове започва в 15,45 ч. на 22.ХІІ.2009 г. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС
ще започне в 17,45 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред независимо от представения брой членове. Представителите на колективните членове прилагат удостоверения за актуално
състояние на колективните членове и евентуално
пълномощно на лицето, което ще представлява
колективния член.
12638
10. – Управителният съвет на Волейболен клуб
„Левски Сиконко“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
28.ХІІ.2009 г. в 11 ч. в седалището на сдружението
в София, ул. Въртопо 150, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на сдружението през
предходния период; 2. промени в управителния съвет; 3. промяна в наименованието на сдружението;
4. промени в устава; 5. приемане и изключване на
членове на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 12 ч., при същия дневен ред и на същото
място независимо от броя на присъстващите делегати.
12641
3. – Управителният съвет на СК „Самбо – Ло
комотив“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на членовете на
клуба на 29.XII.2009 г. в 18 ч. в актовата зала на
стадион „Локомотив“, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на УС на клуба от последното
общо събрание до този момент; 2. финансов отчет
до този момент; 3. приемане на промени в устава на
клуба; 4. освобождаване от длъжност и отговорност
на председателя и управителния свет; 5. приемане
на нови членове; 6. избор на управителен съвет и
председател. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите делегати.
12636
11. – Управителният съвет на Българската
секция на Международния съюз на журналистите
франкофони (Section bulgare de L’union de la presse
francophone”) – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на секцията на
12.І.2010 г. в 10 ч. във Френския културен институт – София, при следния дневен ред: 1. доклад и
финансов отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението за периода септември 2009 – януари
2010 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на управителния съвет за дейността им през отчетния период; 3. утвърждаване на нови членове
на сдружението и гласуване на отпадането по различни причини на настоящи членове; 4. гласуване
на промени в устава при наличие на 2/3 кворум
от членовете на сдружението съгласно устава; 5.
избор на нови членове на управителния съвет и
председател на сдружението; 6. разни.
12632
5. – Управителният съвет на Сдружението на
танцовите дейци – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание на членовете на сдружението на 16.І.2010 г. в 14 ч. в Дом
на културата „Средец“, София, ул. Кракра 2а, зала
201, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад; 2.
финансов отчет; 3. промени в устава; 4. избор на
управителен съвет.
12637
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7. – Управителният съвет на БМВ клуб България
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 23.І.2010 г. в 12 ч. на адрес София, ул. Незабравка
25, парк-хотел „Москва“, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на клуба; 2. предложения и
промени в устава на БМВ клуб България; 3. предложения и гласуване за управителен съвет и административни длъжности; 4. разни. Регистрацията
започва в 11 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 13 ч., на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали за общото събрание ще
бъдат на разположение на членовете всеки работен
ден в София, ул. Сан Стефано 4А, между 10 и 16 ч.
12633
2. – Управителният съвет на Български ки
ноложки клуб „Северни кучета“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
клуба на 24.І.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Дунав 7,
кафе „Ибис“, при следния дневен ред: 1. отчет за
2008 г.; 2. промени в управителния съвет; 3. промени в устава; 4. други. При липса на кворум се
прилагат разпоредбите на чл. 27 ЗЮЛНЦ.
12667
3. – Управителният съвет на сдружение с несто
панска цел „Българска асоциация по рецикли
ране“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 29.І.2010 г. в 13 ч. в София, ул.
Калоян 6, зала „Адакта“ на хотел „Рила“, ет. 3,
при следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността на управителния съвет за 2009 г.; освобождаване от отговорност на УС; 2. приемане на
доклад за дейността на контролния съвет за 2009 г.;
освобождаване от отговорност на КС; 3. приемане
промени в устава на асоциацията; 4. приемане промени в управителния съвет на асоциацията; 5. промяна
на седалището и адреса на управление на БАР; 6.
приемане на насоки за развитие на асоциацията през
2010 г.; 7. приемане на бюджет на асоциацията за
2010 г.; 8. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 14 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите членове.
12684
19. – Управителният съвет на дружество „Воен
ноинвалид“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 26.І.2010 г.
в 9,30 ч. в салона на Дом-паметника на военноинвалидите на ул. Христо Белчев 21 при следния
дневен ред: 1. изслушване и приемане на отчета за
дейността на управителния съвет на дружеството
за периода от 1.І.2005 г. до 1.І.2010 г.; 2. изслушване и приемане на финансово-счетоводния отчет
за периода 1.І.2005 г. до 1.І.2010 г.; 3. изслушване
и приемане на отчета за дейността на контролния
съвет за периода от 1.І.2005 г. до 1.І.2010 г.; 4. избор
на председател на дружеството и председател на
КС; 5. избор на членове на УС на дружеството; 6.
избор на членове на КС на дружеството; 7. избор на
делегати за участие в отчетно-изборното събрание на
СВВП за периода 2005 – 2010 г. (според определената
квота за дружеството); 8. разглеждане и приемане
на план-програма за работата на управителния
съвет на дружеството за периода 2010 – 2015 г.; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите.
12680
12. – Управителният съвет на Национална асо
циация „ХоРеКа“ – София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-изборно
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събрание на асоциацията на 30.I.2010 г. в 10,30 ч.
в София, ул. Света София 8, ет. 2, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на Национална
асоциация „ХоРеКа“ за 2009 г.; 2. отчет на контролния съвет на асоциацията за същия период;
3. освобождаване от отговорност членовете на
УС за дейността им през 2009 г.; 4. приемане на
бюджета на НА „ХоРеКа“ за 2010 г.; 5. съвместни
участия в предстоящи изложения; 6. предложения
за приемане на нови членове; 7. избор на ръководни
органи на асоциацията – председател, управителен
съвет и контролен съвет; 8. общи и оперативни
въпроси. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 11,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред и се счита за редовно независимо от броя на
присъстващите членове.
12668
30. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на сд ру жен ие
„Туристическа асоциация Банско“, Банско, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 16.І.2010 г. в 17,30 ч. в Банско,
пл. Никола Вапцаров 1, читалище „Никола Вапцаров“, тържествена зала, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС и на сдружението за
2009 г.; 2. отчет на контролната комисия; 3. избор
на председател и УС на сдружението; 4. разни.
Писмените материали, свързани със събранието,
са на разположение на членовете на сдружението
в седалището му. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18,30 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
12664
5а. – Управителният съвет на ОСКСГ „Ви
хър“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 10.I.2010 г. в
14 ч. в Културния дом на слепите, Варна, ул. Акад.
Петко Стайнов 3, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за 2005 – 2009 г.; 2. отчет
на контролния съвет; 3. програма за развитие на
ОСКСГ за 2010 – 2013 г.; 4. изменение и допълнение на устава на ОСКСГ; 5. избор на ръководни
органи: председател и членове на УС на ОСКСГ,
председател и членове на КС на ОСКСГ; 6. разни.
12646
32. – Управителният съвет на Шахматен клуб
„Каиса – Варна“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 11.І.2010 г. в 18 ч.
в залата на клуба във Варна, пл. Св. св. Кирил и
Методий 3 (Юнашки салон), при следния дневен
ред: 1. доклад на председателя за спортно-състезателната 2009 г. и дейността на управителния съвет;
2. доклад от счетоводителя на клуба за финансовата
2009 г.; 3. избор на председател и членове на управителния съвет; 4. други организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в 19 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
12712
5б. – Управителният съвет на ОСКСГ „Ус
трем“ – Добрич, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 11.I.2010 г. в
9 ч. в Клуба на сляпо-глухите „Детелина“, Добрич,
ул. Васил Левски 7, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за 2005 – 2009 г.; 2. отчет
на контролния съвет; 3. програма за развитие на
ОСКСГ за 2010 – 2013 г.; 4. изменение и допълнение на устава на ОСКСГ; 5. избор на ръководни
органи: председател и членове на УС на ОСКСГ,
председател и членове на КС на ОСКСГ; 6. разни.
12647
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3. – Управителни ят съвет на сдружение с
нестопанска цел „Шахматен клуб „Казанлък“,
Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 15.II.2010 г. в 10 ч. в Казанлък,
ул. Д-р Стамболски 12, при следния дневен ред: 1.
вземане на решение за прекратяване на сдружение
с нестопанска цел „Шахматен клуб „Казанлък“
без ликвидация; 2. вземане на решение за вливане
на сдружение с нестопанска цел „Шахматен клуб
„Казанлък“ в сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Шахматен клуб „Казанлък
21“, със седалище и адрес на управление Казанлък,
ул. Д-р Стамболски 12А, партер; 3. приемане на
баланса на СНЦ „Шахматен клуб „Казанлък“ към
14.II.2010 г.; 4. вземане на решение за придобиване
на активите и пасивите на прекратеното сдружение
с нестопанска цел „Шахматен клуб „Казанлък“
по баланса му към 14.II.2010 г. от сдружение с
нестопанска цел с общественополезна дейност
„Шахматен клуб „Казанлък 21“, в което първото се
влива. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
12710
3. – Управителният съвет на сдружение Футбо
лен клуб „Кубрат 2007“, гр. Кубрат, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 22.I.2010 г. в 12 ч. на Общинския
стадион в гр. Кубрат, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на футболния клуб за периода
2008 – 2009 г.; 2. отчет за дейността на контролния
съвет; 3. предложение за преобразуване на футболен
клуб „Кубрат 2007“, гр. Кубрат, и иницииране на
предложение пред Общинския съвет – гр. Кубрат,
за учредяване на общински футболен клуб като
правоприемник на Футболен клуб „Кубрат 2007“,
гр. Кубрат. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 13 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
12687
10. – Съветът на Адвокатската колегия – Кюс
тендил, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 ЗА свиква
редовно общо събрание на колегията на 30.І.2010 г.
и 31.І.2010 г. в 9 ч. в ресторанта на хотел „Велбъжд“,
Кюстендил, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на адвокатския съвет през отчетната
2009 г. и вземане решение по него; 2. доклад на
контролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния
съд; 4. приемане бюджета на съвета на колегията
за финансовата 2010 г.; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет,
дисциплинарния съд и избор на адвокатски съвет,
председател на адвокатск и я съвет, конт ролен
съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общото
събрание на адвокатите в страната. При липса
на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА общото
събрание ще се проведе от 10 ч. на същите дати
и на същото място.
12686
1. – Управителният съвет на „Тенис клуб – Мез
дра“, Мездра, на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 21.І.2010 г.
в 17 ч. в заседателната зала, ет. 4 в сградата на
общинската администрация Мездра, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет на
клуба; 2. доклад на контролния съвет на клуба;
3. избор на нови управителен и контролен съвет;
4. изменения и допълнения в устава на клуба; 5.
вземане на решение за стопанисване на спортната
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база; 6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в
18 ч. на същото място и при същия дневен ред.
12709
5. – Управителният съвет на ОСКСГ „Мари
ца“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 9.I.2010 г. в 13 ч.
в Клуба на инвалида, Пловдив, ул. Весела 30, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за 2005 – 2009 г.; 2. отчет на контролния съвет; 3.
програма за развитие на ОСКСГ за 2010 – 2013 г.;
4. изменение и допълнение на устава на ОСКСГ; 5.
избор на ръководни органи: председател и членове
на УС на ОСКСГ, председател и членове на КС на
ОСКСГ; 6. разни.
12634
2. – Управителни ят съвет на сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на дейност
в обществена полза „Настоятелтво при детска
градина „Марица“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 20.I.2010 г. в 16 ч.
в Пловдив, ул. Полковник Бонев 27, при следния
дневен ред: 1. да се направи промяна в същестуващия устав на настоятелството; 2. да се гласува
решение от общото събрание на сдружението, с
което да се прекрати дейността на сдружението и
същото се обяви в ликвидация; 3. да се определи
срок на ликвидация на сдружението; 4. да се избере
ликвидатор на сдружението, който да го представлява за срока на ликвидацията му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе сщия ден в 17 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
12662
11. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Център за анализи, прогнози и стра
тегии“ – Провадия, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 15.І.2010 г. в 18 ч.
в Провадия, ул. Св. св. Кирил и Методий 24, ет. 2,
офис 4 (седалище на сдружението), при следния
дневен ред: 1. отчет на дейността за периода октомври 2008 г. – декември 2009 г.; 2. приемане на нови
членове на сдружението; 3. приемане на решение за
промяна в членския състав на управителния съвет
на сдружението и избор на нов председател на УС;
4. приемане на програма за дейност през 2010 г.; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение
на всички членове в седалището на сдружението.
12713
85. – Съветът на Адвокатската колегия – Раз
град, на основание чл. 81, ал. 2 от Закона за адвокатурата свиква редовно общо събрание на колегията
на 30.І.2010 г. в 9,30 ч. в залата на хотел „Централ“ – Разград, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през отчетната
2009 г.; 2. доклад на контролния съвет; 3. отчет на
дисциплинарния съд; 4. приемане на бюджета на
съвета на колегията за финансовата 2010 г.; 5. избор
на председател на САК, членове на САК, контролен
съвет, председател на ДС и дисциплинарен съд; 6.
избор на делегати за общото отчетно-изборно събрание на адвокатите в страната; 7. разни. При липса
на кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същия ден в 10,30 ч. на посоченото
място и при същия дневен ред.
12666
39. – Съветът на Адвокатската колегия – Силист
ра, на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква годишно отчетно-изборно събрание на ко-
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легията на 30 и 31.І.2010 г. в 9 ч. в сградата на Адвокатска колегия – Силистра, ул. Стефан Караджа
19, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на съвета на колегията през 2009 г. и вземане на
решения по него; 2. доклад на контролния съвет
за проверка на финансовата дейност на съвета на
колегията през 2009 г.; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2009 г.; 4. приемане на бюджет на съвета на
колегията за 2010 г.; 5. определяне броя на членовете на адвокатския съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд и избиране на адвокатски съвет,
председател на адвокатския съвет, контролен съвет,
дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 81, ал. 4 от Закона за адвокатурата
събранието ще се проведе същия ден в 10 ч. на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове. Определя се
дата за допълнителен избор на органи на колегията – 6.ІІ.2010 г. Поканват се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или чрез
писмено упълномощен представител.
12665
11. – Управителният съвет на сдружение „Княз
Симеон Търновски“ – Стара Загора, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 11.І.2010 г. в 18 ч. в офиса на
сдружението в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий
114, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдружението; 2. избор на нов управителен
съвет; 3. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 19 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на явилите се членове.
12711
11. – Управителният съвет на „Баскетболен
клуб – Трявна“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.ІІ.2010 г. в 17 ч. в Трявна,
многофункционална зала „Дръзновение“, ул. Ангел
Кънчев 23, при следния дневен ред: 1. приемане
на нови членове по списък, утвърден от УС на БК
„Трявна“ на негово заседание; 2. приемане на отчет
за дейността на управителния съвет за работата му
по време на мандата и приемане на бюджета за
следващата отчетна година; 3. приемане на отчет
на контролния съвет към БК „Трявна“; 4. избиране на нов управителен съвет и освобождаване от
длъжност и отговорност на досегашните членове на
управителния съвет; 5. избиране на нов контролен
съвет и освобождаване от длъжност и отговорност
на досегашните членове на контролния съвет; 6.
разни. Материалите ще бъдат на разположение на
членовете на сдружението от 15.І.2010 г. на адрес
Трявна, ул. Ангел Кънчев 100. На основание чл. 27
ЗЮЛНЦ при липса на необходимия кворум събранието се отлага за 18 ч. и ще се проведе независимо
от броя на явилите се членове на същото място и
при същия дневен ред.
12663
20. – Управителният съвет на сдружение с нес
топанска цел „Европа – 2005“, с. Крумово Градище,
община Карнобат, област Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 16.І.2010 г. в 17 ч. в залата на читалището в с. Крумово Градище, община Карнобат,
област Бургас, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на сдружението
за 2007 и 2008 г.; проект за решение – ОС приема отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2007 и 2008 г.; 2. отчет на кон-
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тролния съвет за дейността на сдружението през
2007 и 2008 г.; проект за решение – ОС приема
отчета на контролния съвет за дейността на сдружението през 2007 и 2008 г.; 3. приемане бюджета
на сдружението за 2009 г.; проект за решение – ОС
приема бюджета на сдружението за 2009 г.; 4.
приемане на решение за избор на нов председател
на сдружението; проект за решение – ОС избира
нов председател на сдружението; 5. приемане на
промени в управителния съвет на сдружението;
проект за решение – ОС взема решение за промени
в управителния съвет на сдружението; 6. приемане
на промени в контролния съвет на сдружението;
проект за решение – ОС взема решение за промени
в контролния съвет на сдружението; 7. приемане
на промени в устава на сдружението; проект за
решение – ОС приема предложените промени в
устава на сдружението; 8. приемане на промени в
седалището и адреса на управление на сдружението; проект за решение – ОС приема предложените
промени в седалището и адреса на управление на
сдружението; 9. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението всеки присъствен ден от 9 до
18 ч. Регистрацията на членовете за събранието
ще се извършва от 15 до 16,30 ч. в сградата на
сдружението в деня на събранието. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите.
12685
3. – „Енемона“ – АД, Козлодуй, на основание
чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК уведомява инвеститорите от
носно началото на публично предлагане на 5 966 800
варанти с емисионна стойност 0,17 лв. и с обща
емисионна стойност 1 014 356 лв. Всеки варант от
емисията дава право на притежателя си да запише
една акция от предстоящо увеличение на капитала
на „Енемона“ – АД, което ще бъде извършено при
наличие на описаните в потвърден от КФН с Решение № 916-Е от 9.ХІ.2009 г. проспект за публично предлагане на варанти с емитент „Енемона“ – АД. Притежателите на варанти ще могат да
упражнят правото си срещу заплащане на емисионна стойност на новите акции в размер 18,50 лв.
за една акция. Варантите могат да се упражнят в
срок 6 години. За начало на срока по предходното
изречение се счита датата, на която емисията варанти е регистрирана в „Централен депозитар“ – АД.
Емисията варанти се издава въз основа на взети
решения от СД на „Енемона“ – АД, на 26.VІ.2009 г.
и 29.ІХ.2009 г. Акционерите на „Енемона“ – АД,
имат право да запишат варанти от тази емисия,
съразмерни на участието си в капитала на дружеството. За да се осигури правото на акционерите
по предходното изречение, се издават права. В
полза на всеки акционер се издава 1 право. Правата се издават в полза на акционерите, придобили
акции най-късно 7 дни след по-късната дата между датата на обнародване на съобщението за предлагането в „Държавен вестник“ и публикуването
му във в. „Дневник“. На следващия работен ден
ЦД открива сметки за права на тези лица, като
срещу всяка акция се издава 1 право; 2 права дават
възможност за записване на един варант по емисионна стойност от 0,17 лева. Всяко лице, което не
е акционер и желае да запише варанти от eмисията, може да придобие права в срока за прехвърляне на правата или при провеждането на явния
аукцион. Всяко лице може да запише най-малко
един варант и най-много такъв брой, равен на броя на
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издадените в негова полза или придобити впоследствие права, разделен на 2. Първи етап на подписката: Началната дата, от която започва да тече
срокът за прехвърляне на правата и записване на
акции, е първият работен ден, следващ изтичането
на 7 календарни дни от датата на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ и публикацията му в един ежедневник. В случай че съобщението бъде обнародвано и публикувано на различни
дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от настъпването на по-късната от двете дати. Крайният срок
за прехвърляне на правата е първият работен ден,
следващ изтичането на 15 дни считано от началната дата за прехвърляне на права. Край на първия
етап на подписката: Лицата, в полза на които са
издадени права или които са придобили такива в
срока за прехвърляне на правата, могат да запишат
срещу тях съответния брой варанти до изтичането
на крайния срок за прехвърлянето на правата.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички
неупражнени в този срок права се предлагат за
продажба на служебен аукцион, организиран от
„БФБ – София“ – АД. Втори етап и край на подписката: Явен аукцион се организира на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на
правата. На него се предлагат за продажба всички
права, които не са упражнени и срещу които не са
записани варанти до изтичане срока за прехвърляне на правата. Край на втори етап и на подписката:
Лицата, закупили права на организирани я от
„БФБ – София“ – А Д, явен аукцион, могат да
запишат варанти срещу тях до изтичането на 30
дни от деня, определен като начална дата за прехвърляне на права и записване на варанти. Не се
допуска записване на акции преди посочения начален и след посочения краен срок. Ред и условия
за прехвърляне на правата: Търговията с права се
извършва на неофициалния пазар на „БФБ – София“ – АД. Лицата, желаещи да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за
продажба до инвестиционния посредник, при който са открити сметките им за права. Лицата, желаещи да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционния посредник – член
на „БФБ – София“ – АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение)
се прилагат разпоредбите на правилника на ЦД.
На 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата „Енемона“ – АД, чрез упълномощения инвестиционен посредник „Кей Би Си Се
Секюритис – Н.В – клон България“ предлага за
продажба при условията на явен аукцион тези
права, срещу които не са записани варанти, до
изтичане на срока за прехвърляне на правата.
„Енемона“ – АД, ще разпредели сумата, получена
от продажбата на неупражнените права, намалена
с разходите по продажбата, съразмерно между
техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална
сметка, открита в ЦД, и не могат да се ползват до
вписване на емисията варанти в ЦД. Разпределянето на сумите, получени от продажбата на правата, както в срока за тяхното прехвърляне, така
и при аукциона се извършва със съдействието на
ЦД при условията и по реда на неговия правилник.
В началото на всеки работен ден по време на подписката ЦД публично оповестява информация за
упражнените до края на предходния работен ден
права. Ред и условия за записване на варанти: Записването на варанти се извършва, като за целта
притежателите на права подават заявки по образец
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до ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон България“ директно или чрез инвестиционните посредници, членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права.
Инвестиционните посредници, получили заявки за
записване на варанти, са длъжни незабавно да
уведомят ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“ за постъпилите заявки по реда и при
условията, предвидени в правилника на ЦД. Инвеститорите, полу чили права по техни лични
сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на
правата преди упражняването им по свои подсметки при ИП „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“ или при друг инвестиционен посредник.
Записването на варантите се счита действително
само ако е направено от лице, в полза на което са
издадени права или което е придобило права в
срока за прехвърляне на права или по време на
явния аукцион до максималния възможен брой
варанти съгласно посоченото по-горе съотношение
между права и варанти и ако е внесена цялата
емисионна стойност на записваните варанти, в
срока и при условията, посочени по-долу. При
частично заплащане на емисионната стойност се
считат записани съответният брой варанти, чиято
емисионна стойност е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните варанти се извършва по специална набирателна сметка
с IBAN BG46UBBS80025098791820; BIC UBBSBGSF,
открита на името на „Енемона“ – АД, в „Обединена българска банка“ – АД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане
на последния ден от подписката (посочената крайна дата за записване на варанти). Притежателите
на права подават заявки за записване на варанти
на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „Кей Би Си Секюритис – Н.В – клон
България“ – София, р-н „Триадица“, бул. Гоце
Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел. (+359 2) 808 33 11, лице
за контакти: Таня Василева. Заявката за записване
трябва да съдържа трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако
такива номера не са присвоени: трите имена, ЕГН,
местожителство и адрес, съответно фирма/наименование, ЕИК, седалище и адрес на инвеститора
и на неговия представител или пълномощник, а
ако инвеститорът е чуждестранно лице – аналогични идентификационни данни, вк лючително
личен/осигурителен номер за физическо лице и
номер на вписване или друг аналогичен номер на
юридическо лице; емитента „Енемона“ – АД; брой
на правата, които се упражняват; брой на записваните варанти, за които се отнася заявката, дата,
час и място на подаване на заявката; подпис на
лицето, което подава заявката, или на неговия
законен представител или пълномощник. Инвестиционният посредник, приемащ заявките, има
право да изготвя и изисква попълването на определени от него форми на заявки както с посоченото, така и с определено от него допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка
на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка. Юридическите лица
подават заявката чрез законните си представители
или чрез упълномощено от тях лице. Към писмената заявка се прилагат: удостоверение за актуално съдебно състояние на заявителите – юридически
лица. Чуждестранните юридически лица представят
преведени и легализирани по съответния ред документи; документ за самоличност на физическите
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лица – законни представители на юридическото
лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност; копия от регистрация по БУЛСТАТ и данъчна регистрация, заверени от законния представител
(респ. пълномощника на юридическото лице);
нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника – при
подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност. Физическите лица
подават заявките лично, като се легитимират чрез
документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който
се легитимира с нотариално заверено изрично
пълномощно и документ за самоличност. Съгласно изискването на чл. 40, ал. 1 от Наредба № 38
за изискванията към дейността на инвестиционните посредници при подаване на заявка за записване на варанти лицето следва да представи доказателства пред инвестиционния посредник, че е
заплатило емисионната стойност на записваните
варанти. Ако всички 5 966 800 варанти бъдат записани и платени преди крайния срок на подписката, „Енемона“ – АД, обявява прекратяването
є, уведомява КФН в срок 3 работни дни и предприема необходимите действия за регистриране на
емисията в СД, КФН и БФБ. Ако до крайния срок
на подписката не бъдат записани всички предложени варанти, но са записани и платени най-малко половината от предлаганите варанти, подписката се счита за успешна и емисията се регистрира
в ЦД, КФН и БФБ. В случай че до крайния срок
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на подписката не бъдат записани най-малко половината от предлаганите варанти, подписката се
счита за неуспешно приключила. В този случай,
както и в случай, че емисията не бъде регистрирана в ЦД, „Енемона“ – АД, уведомява КФН за
резултата от подписката до изтичането на 7 дни
след крайния є срок. В деня на уведомлението по
предходното изречение „Енемона“ – АД, уведо
мява банката за резултата от подписката и публикува във в. „Дневник“ и в. „Пари“, покана към
лицата, записали варанти, и обявява по местата на
подписката условията и реда за връщане на набраните суми. Набраните суми се връщат на лицата,
записали варанти, в срок до 1 месец от съобщението заедно с начислените от банката лихви, ако са
налице такива. Условията и редът за връщане на
сумите се съдържат в поканата към записалите
варанти лица. Към датата на обнародване на съобщението проспектът за публично предлагане на варанти на „Енемона“ – АД, е публикуван и инвеститорите могат да получат безплатно копие на следните адреси: в офиса на „Енемона“ – АД, София,
ул. Балша 1, бл. 9, ет. 2, интернет страница: www.
enemona.com; тел: +359 2 80 54 864; лице за контакти:
Светлана Александрова: s.аleksandrova@enemona.com,
от 10 до 16 ч. всеки работен ден, и в офиса на „Кей
Би Си Секюритис – Н.В – клон България“ – София,
р-н „Триадица“, бул. Гоце Делчев 22, вх. 2, ет. 2, тел.
(+359 2) 808 33 11, лице за контакти: Таня Василева:
vasileva@kbcsecurities.bg, от 10,00 до 16,00 ч. всеки
работен ден. Проспектът и допълнителна публична информаци я за „Енемона“ – А Д, могат да
бъдат получени и от публичния регистър на КФН
(www.fsc.bg), както и от „БФБ – София“ – АД.
12734

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 74
от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обяв
ления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2010 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Дър
жавен вестник“ за 2010 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. Редакцията не извършва абонамент за „Държавен
вестник“. Абонирането се извършва във всички пощенски клонове в страната.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 987-35-89, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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