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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 388
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 и чл. 161, т. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам бригаден генерал Огнян Асенов Пачев от длъжността заместник-директор
на Националната разузнавателна служба и от
военна служба, считано от 15 декември 2009 г.
Изпълнението на указа възлагам на директора на Националната разузнавателна служба.
Издаден в София на 1 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
13299

УКАЗ № 389
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Назначавам Радион Василев Попов за извънреден и пълномощен посланик на Република
България в Кралство Саудитска Арабия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
13300

УКАЗ № 390
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Борис Георгиев Николов (Моката) с орден „Стара планина” първа степен
за изключително големите му заслуги към Република България в областта на физическото
възпитание и спорта и по повод 80 години от
рождението му.
Издаден в София на 1 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
13301

УКАЗ № 392
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Бранимир Младенов Младенов от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Република
Турция.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
13302

УКАЗ № 393

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Освобождавам Лъчезар Йорданов Петков
от длъжността извънреден и пълномощен пос
ланик на Република България в Съединените
американски щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 2 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
13303

КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 26 ноември 2009 г.

по конституционно дело № 8 от 2009 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при
участието на секретар-протоколиста Енита
Еникова разгледа в закрито заседание на 26
ноември 2009 г. конституционно дело № 8 от
2009 г., докладвано от съдията Евгени Танчев.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 7 от
Конституцията.
Делото е образувано на 21 юли 2009 г. по
искане на група от седемдесет и седем народни
представители от 41-ото Народно събрание на
Република България на основание чл. 112 от
Закона за избиране на народни представители
(ЗИНП) във връзка с чл. 66 от Конституцията.
Предмет на искането е оспорване законността на избор за народен представител, а
именно на Георги Велков Колев – мажорита-
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рен кандидат, издигнат от политическа партия
ДПС в Тридесети едномандатен избирателен
район – Шуменски. В искането се твърди, че
са допуснати сериозни закононарушения и са
осъществени противозаконни действия, довели
до недействително отразяване на подадените
гласове за мажоритарните кандидати на ДПС
и ГЕРБ в Тридесети едномандатен избирателен
район (ЕИР) – Шуменски, в общините: Каолиново, Никола Козлево, Хитрино, Венец, Върбица, Нови пазар, Велики Преслав, Каспичан
и Смядово и частично Шумен. В искането се
твърди, че секционните избирателни комисии
с действията си са нарушили чл. 87, чл. 95,
ал. 2 и чл. 100 ЗИНП, вследствие на което
неправомерно е избран мажоритарният кандидат на политическа партия ДПС – Георги
Велков Колев, вместо мажоритарния кандидат
на политическа партия ГЕРБ – Димитър Крумов Александров. Към съответното искане са
приложени и писмени доказателства.
С определение от 11 август 2009 г. съдът е
допуснал искането за разглеждане по същество
и е конституирал като заинтересувани страни
по делото Народното събрание, Министерския
съвет, министъра на външните работи, Централната избирателна комисия по Закона за избиране
на народни представители (ЦИКЗИНП), Главна
дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
(ГДГРАО), Гражданска инициатива за свободни
и демократични избори (ГИСДИ) и Съюза на
юристите в България.
В предоставения от Конституционния съд
срок становища са постъпили от: министъра на
външните работи, министъра на регионалното
развитие и благоустройството, Главна дирекция
„Гражданска регистрация и административно
обслужване“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Централната
избирателна комисия и Гражданска инициатива
за свободни и демократични избори. Останалите
конституирани страни не са представили свои
становища по делото.
Министърът на външните работи счита, че
не може да бъде конституиран като страна по
делото поради факта, че Министерството на
външните работи няма отношение към разпределението на гласовете за мажоритарните
кандидати за народни представители. Гражданска инициатива за свободни и демократични
избори също не е предоставила становище заради неприсъствие в Тридесети Шуменски ЕИР.
Министърът на регионалното развитие и благоустройството счита, че искането може да бъде
прието за основателно, ако се установи, че са
допуснати твърдените в искането нарушения на
Закона за избиране на народни представители и
предоставя на Конституционния съд протоколите
за починали лица към момента на изборите,
които са били включени в избирателните списъци по секции в съответния избирателен район.
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Централната избирателна комисия е предоставила становище с копия на протоколи от
изборните резултати в съответните избирателни
секции в съответствие с поисканото от Конституционния съд в определението за допустимост.
С определението за допустимост от 11 август
2009 г. съдът изиска от областния управител
на Шуменска област:
– заверено копие от протокола на Районната
избирателна комисия (РИК) за избран мажоритарен кандидат и заверени копия от секционните
протоколи в Тридесети ЕИР – Шуменски;
– заверен списък на съставите на СИК и
на РИК с посочване на представителството на
политическите сили в тях, както и на номера
на избирателната секция, населеното място и
на общината, на чиято територия се намира
съответната секция;
– заверените копия от всички жалби,
постъпили в изборния ден до РИК, както и
копия от решенията на РИК по тези жалби в
изборния ден.
В установения срок изисканите материали
като доказателства по делото бяха изпратени
от областния управител на област Шумен в
Конституционния съд.
След проверка и анализ на твърденията и
исканията на жалбоподателите, както и на предоставените доказателства по конституционно
дело № 8 от 2009 г., съдът установи следното:
1. В община Никола Козлево в състава на
Тридесети Шуменски едномандатен избирателен
район не е допуснато фалшифициране, нито
подмяна на екземпляри от секционни протоколи. Не е нарушен от съответните секционни
избирателни комисии чл. 100 ЗИНП, съгласно
който секционният избирателен протокол е
единен и се състои от две части – за гласуване за мажоритарни кандидати и за гласуване
за кандидатски листи. Съдът констатира, че в
секционните избирателни комисии в община
Никола Козлево в секциите: 003 – с. Вълнари,
009 – с. Пет могили, 010 – с. Ружица, 011 – с.
Хърсово, 012 – с. Цани Гичево, и 013 – с. Църквица, са разменени първата и втората част от
формулярите на протоколите на секционните
избирателни комисии още преди изборния ден
и преди тяхното попълване. Това се установи
при проверката, при която беше констатирано, че в община Никола Козлево, секция
003 – с. Вълнари, първият лист от протокола
има № 290, а вторият лист – № 293, докато
в секция 011 – с. Хърсово – вторият лист от
протокола е с № 290 и съответства на първия
лист от секция 003 – с. Вълнари. В секция
013 – с. Църквица – първият лист има № 293,
а вторият лист – № 298, докато вторият лист
от секция № 003 – с. Вълнари, има № 293, а
първият лист от протокола в секция 009 – с.
Пет могили, има № 288. Видно е, че в община
Никола Козлево в секциите 003, 009, 010, 011,
012 и 013 се е стигнало до размяна на първата
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и втората част от протоколите на секционните
избирателни комисии поради небрежност и
техническа грешка, като отделните листове
точно съответстват на номерата на протоколите
в изброените секции. Поради това не може да
се приеме, че е станала подмяна на отделни
части на протоколи и фалшифициране на изборния резултат. Още повече, че протоколите
са подписани от всички членове на избирателните комисии без възражения и особени
мнения, като в изброените секции има и трима
представители на политическа партия ГЕРБ.
При подписването на секционните протоколи
представителите на тази партия са потвърдили
с подписите си констатирания изборен резултат
от съответните секционни избирателни комисии.
2. Претенцията на вносителите на искането,
че в значителна част от секционните избирателни протоколи в нарушение на ЗИНП са
извършени множество поправки, без тези корекции да са подписани от всички членове на
комисиите, е неоснователна, тъй като от проверката на протоколите е видно, че поправките
до подписването на протокола са извършени
от всички членове на секционните комисии, а
след това – от председателя, секретаря и още
един член, които са от различни политически
партии и коалиции. Отстранени са предимно
технически грешки, които не се отразяват на
изборния резултат. В по-голямата си част корекциите не засягат получените от мажоритарните
кандидати действителни гласове, а само данните
за броя на избирателите в основния и допълнителния избирателни списъци, както и броя на
дописаните в тях избиратели в изборния ден.
3. Твърдените в искането тежки нарушения
на избирателния закон не се потвърждават от
съдържанието на протоколите на секционните
избирателни комисии в общините: Върбица,
Венец, Каолиново, Никола Козлево и Хитрино, както и от протокола на РИК в Тридесети
ЕИР – Шуменски. Нито един от тези протоколи
не е подписан с особено мнение от член на
съответната комисия, като следва да се отбележи, че секционните и районната избирателни
комисии са съставени от представители на различни политически партии с противоположни
интереси в изборния процес, които са могли
да направят своите възражения.
4. От жалбите, подадени в изборния ден до
РИК, е видно, че се оспорва единствено допускането до гласуване в избирателната секция
на с. Тодор Икономово на трима застъпници
на кандидати без удостоверение за гласуване
на друго място. От всички разгледани жалби в
изборния ден и решенията по тях на РИК това
е единственото констатирано нарушение, което
е от естество да повлияе на крайния изборен
резултат.
5. В искането се твърди, че в редица населени места в Тридесети Шуменски едномандатен
избирателен район в избирателните списъци са
включени много повече избиратели от броя на
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населението към 2005 г. По силата на чл. 29,
ал. 1 ЗИНП избирателните списъци се обявяват
не по-късно от 40 дни преди изборния ден и
могат да бъдат атакувани за отстраняване на
грешки и непълноти най-късно 7 дни преди
изборния ден пред кмета на общината, района
или кметството, а ал. 4 на чл. 32 ЗИНП дава
възможност за атакуване на избирателния
списък и пред Районния съд, чието решение
е окончателно и се обявява незабавно. Няма
данни в избирателния район избирателните
списъци да са атакувани за грешки и непълноти
съгласно правилата, съдържащи се в ЗИНП.
Справката, предоставена от ГДГРАО, посочва, че след окончателното изготвяне и публикуване на избирателните списъци в Тридесети
ЕИР – Шуменски, в периода 24.06.2009 г. до
изборния ден – 05.07.2009 г., са починали 67
лица. Съгласно изискването на Закона за избиране на народни представители (чл. 38, ал. 2)
тези лица се зачертават в избирателните списъци
от общинската администрация до предаването на списъците на секционните избирателни
комисии непосредствено преди изборния ден.
Дори да се допусне, че починало лице не е било
заличено в основния избирателен списък, то
очевидно е, че никой не би могъл да гласува
с неговия документ за самоличност. Член на
секционна избирателна комисия не може да
пусне глас вместо починало лице, доколкото
секционните избирателни комисии са съставени от представители на различни политически
партии с противоположни интереси в изборния
процес и в процеса на гласуване има взаимен
контрол между тях.
6. Съдът отклонява искането за „ръчно
преброяване“ на подадените бюлетини за мажоритарни кандидати във всички избирателни
секции на общините: Каолиново, Никола Козлево, Хитрино, Венец и Върбица, доколкото в
Република България преброяването на бюлетините от гласуването се извършва единствено
и само ръчно от секционните избирателни
комисии след приключване на изборния ден
и не се прилага какъвто и да е друг способ на
преброяване освен този. Повторно преброяване на гласовете би могло да се допусне, ако
от протоколите на секционните избирателни
комисии е видно, че съществуват спорове
между членовете на СИК за резултатите от
гласуването. От всички проверени протоколи
в изброените общини в нито един от тях не
е поставен под съмнение изборният резултат
и нито един член на секционна избирателна
комисия не е подписал секционен протокол с
възражение или особено мнение.
Съдът не счита, че е оправдано извършване
на проверка на съответствието на обявените
за недействителни бюлетини с изискванията на
избирателния закон и методическите указания
на ЦИК, както и относно правомерността на
дописани и допуснати до гласуване избиратели,
съобразно закона извън включените в първоначалния избирателен списък, доколкото не са
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регистрирани възражения, жалби и подписване
с особени мнения от страна на членовете на
комисиите в протоколите на СИК и РИК.
7. Съдът отклонява искането за проверка на
избирателните списъци за включването в тях на
лица с двойно гражданство, които не са били в
Република България. Влизането на територията
на страната на лица, които са български граждани
и имат редовни лични карти, не е пречка тези
лица, ако са избиратели от съответната секция,
да гласуват в нея в изборния ден. Личното им
явяване се контролира от секционните избирателни комисии, застъпниците на кандидатите
и наблюдателите на изборите.
8. Районната избирателна комисия в Тридесети Шуменски едномандатен избирателен район
със свое решение от 6 юли 2009 г. обявява за
избран на първи тур Георги Велков Колев от
политическа партия ДПС „Движение за права и
свободи“, тъй като е получил 35 989 гласа. Кандидатът с втори резултат по брой действително
подадени гласове от първия тур е Димитър Крумов Александров от политическа партия ГЕРБ,
който е получил 35 323 гласа. Разликата между
резултатите на избрания кандидат и втория по
брой на гласовете кандидат в едномандатния
избирателен район е 666 гласа.
В справката, предоставена от ГДГРАО изрично се посочва, че при проверката за двойно гласуване в Тридесети ЕИР – Шуменски,
повече от веднъж са гласували 9 избиратели.
В същото време в Тридесети ЕИР – Шуменски, в изборите са участвали лица без избирателно право, както следва: поставени под
запрещение – 1; лица, които не са граждани
на Република България – 4. В посочения
избирателен район няма случаи на гласували
лица, ненавършили 18 години, както и лица,
изтърпяващи наказание лишаване от свобода,
а също така и трима души са гласували в
този избирателен район без удостоверение за
гласуване на друго място.
Вносителите на искането твърдят, че в посочените пет общини, както и допълнително в
една секция в гр. Нови пазар и седем секции
в гр. Шумен, секционните комисии по реда
на чл. 28, ал. 4 и ал. 5 ЗИНП са дописвали
в избирателните списъци и са допускали до
гласуване избиратели, които не са имали постоянен адрес на територията на съответната
секция. Конституционният съд намира, че не
се налага проверка дали отразените в избирателните списъци постоянни адреси се намират
в съответния едномандатен район. Дори и ако
само хипотетично се приеме, че такова нарушение е допуснато за всички дописани лица
(общо 614 души) и към тях се прибави броят
на гласувалите, поставени под запрещение
(един), гласувалите без българско гражданство
(четирима), гласувалите повече от един път
(девет) и гласувалите без удостоверение за
гласуване на друго място (трима), то разликата
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от 666 гласа между обявения за избран кандидат и кандидата, класиран на второ място,
няма да бъде стопена. Според формулата на
известния френски конституционалист проф.
Колиар (известна в Германия като правило
на мандатна релевантност), когато разликата
в изборния резултат на избрания кандидат и
кандидата с най-много гласове след тези на
победителя е по-голяма от броя на оспорените гласове в съответния избирателен район,
то крайният изборен резултат не се променя.
Поради изложеното и на основание чл. 149,
ал. 1, т. 7 от Конституцията и чл. 22, ал. 1
ЗКС Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на група от седемдесет
и седем народни представители от 41-ото Народно събрание относно оспорване законността
на избора за народен представител на Георги
Велков Колев – мажоритарен кандидат, издигнат от политическа партия ДПС в Тридесети
едномандатен избирателен район – Шуменски,
като неоснователно.
Председател: Евгени Танчев
13169

РЕШЕНИЕ № 10
от 3 декември 2009 г.

по конституционно дело № 12 от 2009 г.
Конституционният съд в състав: председател:
Евгени Танчев и членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Георги Петканов, Ванюшка Ангушева, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, при
участието на секретар-протоколиста Росица
Симова разгледа в закрито заседание на 3 декември 2009 г. конституционно дело № 12 от
2009 г., докладвано от съдията Красен Стойчев.
Делото е образувано на 18 август 2009 г. по
искане на главния прокурор за установяване
на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 150, ал. 1 от Конституцията противоконституционността на чл. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82
от 1991 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.); на § 7, т. 1
в частта относно ал. 3 на чл. 7; на § 10; на
§ 11, ал. 3 и на § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и
допълнение на Закона за уреждане на правата
на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ДВ, бр. 100 от 2008 г.; изм.,
бр. 44 от 2009 г.).
Според главния прокурор разпоредбата на чл. 2
от Закона за уреждане на правата на граждани
с многогодишни жилищно-спестовни влогове
(ЗУПГМЖСВ) противоречи на чл. 4, ал. 1 от
Конституцията, защото в правовата държава
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основите на правовия ред трябва да важат в
еднаква степен за всички правни субекти. Атакуваната разпоредба обаче лишава някои граждани,
които притежават многогодишни жилищно-спестовни влогове от право на компенсация. Член
2 ЗУПГМЖСВ противоречи и на чл. 17, ал. 5
от Конституцията, предвид обстоятелството, че
част от гражданите с многогодишни жилищноспестовни влогове губят права, без да получат
каквото и да е обезщетение. В искането се
твърди, че от своя страна и § 7, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона
за изменение и допълнение на Закона за уреждане на правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове (ЗИДЗУПГМЖСВ)
в частта му относно чл. 7, ал. 3 ЗУПГМЖСВ
противоречи на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 5 от
Конституцията, тъй като той лишава граждани,
които са придобили или започнали изграждането на жилища преди 3 август 1992 г., от право
на парична компенсация. Параграф 11, ал. 3
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗУПГМЖСВ според главния прокурор
също противоречи на чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 5
от Конституцията, защото лишава от правото на
левова индексация граждани, включени в окончателните списъци, които не са придобили или
не са започнали изграждане на жилище в срок от
5 години от влизането в сила на ЗИДЗУПГМЖСВ.
Най-сетне, както се посочва в искането, § 10 и
12 от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗУПГМЖСВ противоречат на чл. 4,
ал. 1 и чл. 17, ал. 5 от Конституцията, защото, както се посочва в искането, те отнемат
придобити права, по-специално обезсилват се
ex lege за в бъдеще жилищните компенсаторни
записи, които са ценни книжа, и се отчуждава
частна собственост, без в същото време някои
от притежателите им да получават обезщетение.
С определение от 29 септември 2009 г. съдът
е допуснал искането на главния прокурор за
разглеждане по същество и е конституирал като
заинтересовани страни по делото Народното
събрание, Министерския съвет, министъра на
финансите, министъра на регионалното развитие
и благоустройството, Националния компенсаторен жилищен фонд, омбудсмана на Република
България, Сдружението на притежателите на
компенсационни инструменти.
В изпълнение на предоставената им възможност становища по делото са представили
министърът на финансите, министърът на
регионалното развитие и благоустройството,
Националният компенсаторен жилищен фонд,
омбудсманът на Република България, Сдружението на притежателите на компенсаторни
инструменти.
Министърът на финансите счита, че искането на главния прокурор е неоснователно.
Според него чл. 2 ЗУПГМЖСВ не противоречи
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на принципа за правовата държава, тъй като
условията кои граждани да бъдат финансово
компенсирани са установени със закон. Практиката у нас е тъкмо със закон да се регламентира
задължение за обезщетяване или компенсиране на определена група граждани, например
чл. 7, ал. 3 от Закона за възстановяване на
собствеността върху одържавени недвижими
имоти, чл. 2, ал. 7 от Закона за обезщетяване
на собственици на одържавени имоти и др.
Искането за отмяна на § 10 ЗИДЗУПГМЖСВ
според министъра на финансите също е неоснователно. Временните удостоверения, които
са били издадени по отменения с него § 9, не
са ценни книжа и не са част от държавния
дълг и липсва уредба за тяхното търгуване
на фондовата борса и на неофициалния пазар
на компенсаторни инструменти, поради което
тяхното придобиване е станало в нарушение на
установените правила за търговия. Тези непарични платежни инструменти не са включени
в групата на компенсаторните инструменти,
посочени в чл. 2 от Закона за сделките с компенсаторни инструменти (ЗСКИ). Най-сетне,
според министъра на финансите отмяната на
§ 9 няма характер на принудително отчуждаване
по смисъла на чл. 17, ал. 5 от Конституцията.
Министърът на регионалното развитие и
благоустройството също счита, че искането
на главния прокурор е неоснователно. Според
него това е така, защото в правовата държава
законодателят е този, който преценява по целесъобразност как да се защитават правата на
гражданите, притежаващи жилищно-спестовни
влогове. Член 2 и чл. 7, ал. 3 ЗУПГМЖСВ и
§ 11, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ не противоречат на чл.17, ал.5 от Конституцията, тъй
като вложителите не са лишени от права и
нищо не им се отнема. Параграф 10 и 12 ЗИДЗУПГМЖСВ не следва да бъдат обявявани за
противоконституционни, понеже с тях се преодоляват създали се противоречия, нарушения и
непълноти в закона и се възстановяват правата
на добросъвестните граждани; още повече временните удостоверения, издадени по отменения
§ 9 ЗИДЗУПГМЖСВ, не са компенсаторни
инструменти по ЗСКИ.
Националният компенсаторен жилищен фонд
също счита, че искането на главния прокурор
трябва да бъде отхвърлено. Според него чл. 2
ЗУПГМЖСВ не противоречи на чл. 4, ал. 1
от Конституцията, защото съдържащите се в
закона условия, макар и изменяни във времето,
принципно са били едни и същи и се отнасят
еднакво към всички притежатели на жилищно-спестовни влогове. Колкото до § 7, т. 1 в
частта му относно чл. 7, ал. 3 от преходните
и заключителните разпоредби на ЗУПГМЖСВ,
той възстановява § 9 ЗИДЗУПГМЖСВ от 1992 г.
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Неоснователно е и искането за отмяна на § 10 и
12 ЗИДЗУПГМЖСВ, тъй като преобразуваните
спестовни числа в жилищни компенсаторни
записи не представляват ценни книжа. Според Националния компенсаторен фонд обаче
искането на главния прокурор за отмяна на
§ 11, ал. 3 ЗИДЗУПГМЖСВ е основателно,
защото определеният в него петгодишен срок
е твърде кратък за изплащането на финансови
компенсации, предвид недостатъчните средства,
отпускани от държавния бюджет.
Омбудсманът на Република България подкрепя искането на главния прокурор. Съображението му е, че някои граждани – титуляри
на жилищно-спестовни влогове, са лишени от
право на компенсация и това противоречи на
чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Недопустимо
е според чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 5 от Конституцията да се отнемат и ценни книжа на
гражданите.
Сдружението на притежателите на компенсаторни инструменти също подкрепя искането
на главния прокурор и възприема неговите
аргументи. Член 2 ЗУПГМЖСВ и § 7, ал. 1 и
§ 11, ал. 3 ЗИДЗУПГМЖСВ лишават гражданите от обезщетение, нещо, което е недопустимо в правовата държава. Параграф 10 и 12
ЗИДЗУПГМЖСВ отнемат придобити права
на гражданите.
Конституционният съд, след като обсъди
доводите, изложени в искането и в постъпилите по делото писмени становища, за да се
произнесе, взе предвид следното:
1. В чл. 2 ЗУПГМЖСВ законодателят е
преценил, че за да могат гражданите, които
са открили към 31 декември 1990 г. жилищно-спестовни влогове, да получат финансова
компенсация по този закон за натрупаните от
тях спестовни числа, трябва да отговарят на
определени изисквания. Според главния прокурор, като е въвел тези условия, законодателят
третира неравно гражданите с жилищно-спестовни влогове и така е нарушил чл. 4, ал. 1 от
Конституцията. Този текст обявява Република
България за правова държава. Очевидно искането поставя въпроса за необходимостта
законодателната власт да се съобразява с принципа за правовата държава, но не толкова по
отношение начина на приемане на законите,
колкото относно допустимите параметри и
съдържанието на възприеманите законодателни положения, вкл. и с оглед възможността
да се установяват определени нормативни
изисквания във връзка с придобиването или
изгубването на права.
Принципът за правовата държава несъмнено
детерминира и пряко засяга упражняването на
публичната власт от всички държавни органи.
Той обвързва и законодателя при осъществяването на неговата дейност (Решение № 17

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

от 1999 г. по к.д. № 14 от 1999 г.), в т.ч. и с
оглед решенията, които взема, да се съобразява
с определени принципи и правила. В сферата
на законодателната дейност принципът на
правовата държава се проявява като изискване
към действащите закони не само и не толкова
с оглед процедурата на приемане и външното
им оформяне, но и от гледна точка на тяхното
съдържание и мястото им в правната система.
Целта е тя да се ръководи не от случайния
фактор и силата на властта, а от духа и разпоредбите на Конституцията.
По-главните елементи на зависимостта на
законодателя от принципа на правовата държава изрично са посочени в Конституцията.
Всяко едно законодателно разрешение както
от гледна точка на процедурата на неговото
приемане, така и на неговото съдържание не
бива да влиза в противоречие с принципите и
отделните разпоредби на Конституцията (чл. 5,
ал. 1 от Конституцията). По-нататък, недопустимо е ретроактивното действие на наказателния закон (чл. 5, ал. 3 от Конституцията), а
както е приел Конституционният съд – и на
данъчните закони (Решение № 9 от 1996 г.
по к.д. № 9 от 1996 г.). Други елементи на
принципа на правовата държава по отношение
законодателната дейност са задължението да се
публикуват нормативните актове и правилото
за vacatio legis (чл. 5, ал. 5 от Конституцията),
равенството на гражданите пред закона (чл. 6
от Конституцията), резервата на Конституцията
дадена материя да може да бъде уредена само
със закон, да бъде стриктно спазвана (Решение
№ 6 от 2002 г. по к.д. № 9 от 2002 г.).
Конституцията, разбира се, не дава изчерпателен и системно подреден каталог на
различните аспекти, по които законодателната
дейност трябва да се осъществява в правовата
държава. Те обаче могат да бъдат извлечени
от логиката и системата на началата, на които Конституцията се основава. Принципът на
правовата държава изисква от законодателя
да бъде последователен и предвидим, да не
допуска създаването на взаимноизключваща се
правна уредба (Решение № 5 от 2000 г. по к.д.
№ 4 от 2000 г.; Решение № 9 от 1994 г. по к.д.
№ 11 от 1994 г.). Приеманите от него закони е
необходимо да гарантират правната сигурност, в
т.ч. като се зачитат придобитите от гражданите
и юридическите лица съгласно закона права
и да не ги променя в полза на държавата и
във вреда на гражданите и юридическите лица
(Решение № 7 от 2001 г. по к.д. № 1 от 2001 г.).
При съставянето на законите в правовата държава законодателят трябва да търси решения,
които да задоволяват справедливия интерес (вж.
Преамбюла на Конституцията и Решение № 1
от 2005 г. по к.д. № 8 от 2004 г.) в рамките
на модела, който Конституцията задава, а не
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инцидентно или под влияние на случайни фактори да въвежда рестрикции и да установява
привилегии, нито да предоставя права, които
не могат да бъдат упражнявани. Най-сетне, в
правовата държава подобните случаи трябва
да се третират еднотипно и да не се допуска
диференциация в законодателните разрешения
по чужди на Конституцията критерии.
Осъществяваната по този начин в рамките
на Конституцията законодателна власт легитимира приеманите от нея закони и утвърждава
разбирането, че принципът на правовата държава не се изчерпва с изискването законът да
бъде спазван, но и че приетите закони трябва
да отговарят на началата, на които стъпва едно
демократично управление.
Същевременно Конституцията, като предоставя на Народното събрание законодателната
власт (чл. 62 и чл. 84 от Конституцията), по
този начин му признава правото да преценява
целесъобразността от приемането, изменението,
допълнението или отмяната на един или друг
закон или негова разпоредба, защото тъкмо това
съставлява нейното ядро. Единствено Народното
събрание има власт да решава дали и как да
регулира обществените отношения, които се
поддават на трайна уредба, освен ако Конституцията не изисква материята да бъде уредена
със закон. Преценката му относно параметрите
и съдържанието на нормативната уредба съгласно принципа на правовата държава обаче
не може да не се съобразява с предписанията
на Конституцията и следващите я конкретни
разпоредби на Закона за нормативните актове,
доколкото те съдържат едни или други изис
квания, които тъкмо предвид принципа на
правовата държава законодателят е длъжен да
спазва. Ето защо поначало законодателят може
да преценява дали и какви условия да включва
в приеманите от него закони, с които регулира
съответни обществени отношения, но като се
съобразява с духа и разпоредбите на Конституцията и на Закона за нормативните актове.
Разгледана в контекста на изложените мотиви, условията, които поставя разпоредбата
на чл. 2, ал. 1 ЗУПГМЖСВ граждани, притежаващи жилищно-спестовен влог, да получат
финансова компенсация, не влиза като цяло в
противоречие с принципа на правовата държава.
ЗУПГМЖСВ има за цел да ликвидира отношения, които са установили в миналото към 31
декември 1990 г., преди той да бъде приет. В
този смисъл регламентацията е обвързана със
завареното положение. Идеята на законодателя,
както тя е формулирана в чл. 1 и чл. 2, ал. 1
ЗУПГМЖСВ, е финансова компенсация да получат само онези лица, които към 31 декември
1990 г. са притежавали жилищно-спестовен
влог и са отговаряли на определени тогава
изисквания, за да закупят жилище от държавата
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или общините. Отпадането на ангажимента на
държавата и общините да продават жилища поставя в неблагоприятно положение гражданите,
които са можели да реализират това право, и
затова е справедливо те да бъдат финансово
компенсирани. Тъй като притежаването на
жилищно-спестовен влог само по себе си не
е било достатъчно в условията на отмененото
законодателство да обоснове правото да се
закупи жилище от държавата или общините,
държавата не се е ангажирала да компенсира
финансово всички притежатели на жилищноспестовни влогове, както и въобще влоговете
на гражданите, открити до 31 декември 1990 г.
Ето защо уважаването на искането на главния
прокурор да се допусне финансово компенсиране на всички притежатели на жилищноспестовни влогове към 31 декември 1990 г.,
означава уредбата на ЗУПГМЖСВ да напусне
плоскостта на завареното правно положение и
да формулира ново основание за обвързването
на държавата за финансово компенсиране на
гражданите, като то по-специално да бъде не
отпадането на ангажимента на държавата и
общините да продават жилища, а откриването
на жилищно-спестовен влог в ДСК към 31 декември 1990 г., без значение дали действащото
по това време законодателство е позволявало
да се закупи жилище.
Законодателят правилно приема, че правото
на финансова компенсация има своето основание в съществувала в миналото уредба, но когато
я преурежда справедливо, отчита също така фак
та, че трябва да се съобразява и с промените,
които са настъпили в обществено-икономическия живот у нас. Затова и той основателно е
актуализирал т. 1 от чл. 2, ал. 1 ЗУПГМЖСВ
в сравнение с първоначално поставяните към
гражданите изисквания да могат да придобият
жилище от държавата и общините, а оттук и на
финансова компенсация. Този критерий е част
от завареното положение и търпи съответно
осъвременяване. Колкото до т. 2 и 3 на чл. 2,
ал. 1 ЗУПГМЖСВ, те повтарят съществували
в миналото условия, чието наличие е обосновавало правото на закупуване на жилище от
държавата или общините и които гражданите
са изпълнили.
Не така обаче стоят нещата с т. 4 на чл. 2,
ал. 1 ЗУПГМЖСВ, с която е въведено от законодателя изцяло ново и самостоятелно, без
аналог в действалото към момента на откриване на жилищно-спестовния влог законодателство изискване, за да се ограничи кръгът от
граждани с право на финансова компенсация.
Законодателството относно придобиването на
жилища преди 1990 г. въобще не се е интересувало извън притежаването на жилище от
другото имущество на гражданите, например
размера на техните влогове. Според Консти-
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туционния съд обаче е недопустимо заварени
категории да бъдат преформатирани с помощта
на критерии, които действащата към момента
на въвеждането им Конституция не допуска.
Промяната в обстоятелствата не може да бъде
оправдание за „обогатяването“ на една и без
това рестриктивна политика с недопустими
от Конституцията рестрикции. Член 6, ал. 2
от Конституцията не допуска ограничения на
правата на основание имуществено състояние
на гражданите. Имущественото състояние на
гражданите не може да бъде основание за
диференциация в правното регулиране, вкл.
по отношение придобити права. Така че законодателят, когато създава правна уредба,
чиято задача е да ликвидира едно заварено
положение, справедливо ще бъде да отчита
промените в обстановката, но не трябва да го
прави с помощта на критерии, които Конституцията не приема.
Текстът на чл. 2, ал. 1, т. 4 ЗУПГМЖСВ
не е съществувал в първоначалния текст на
приетия през 1991 г. закон. Той се появява
за първи път с измененията и допълненията
в ЗУПГМЖСВ през 1992 г. Оттогава досега
съдържанието му остава едно и също, а изменения в него засягат единствено числото,
което изразява стойността на притежаваното
от вложителя имущество, и въпроса на каква
база то да се изчислява.
Конституционният съд не споделя довода,
че чл. 2, ал. 1 ЗУПГМЖСВ противоречи на
чл. 17, ал. 5 от Конституцията. ЗУПГМЖСВ
се занимава с финансовото компенсиране на
определени граждани, притежаващи жилищно-спестовни влогове, които представляват
вземания. Както логическото, така и систематическото тълкуване на чл. 17 от Конституцията
недвусмислено посочват, че когато говори за
„собственост“, той има предвид вещно право,
а не въобще „имущество“ или „собственост в
широк смисъл“, както се поддържа в някои
решения на Конституционния съд, за да може
текстът да обхване и вземанията (Решение № 7
от 2001 г. по к.д. № 1 от 2001 г.; Решение № 17
от 1999 г. по к.д. № 14 от 1999 г.), търговското
предприятие (Решение № 3 от 2000 г. по к.д.
№ 3 от 2000 г.), капитала на търговско дружество (Решение № 11 от 2001 г. по к.д. № 18
от 2000 г.), правото на зачитане на личната
тайна в стопанската сфера (Решение № 18 от
1997 г. по к.д. № 12 от 1997 г.). В тези решения на практика като даденост се приема едно
разширително тълкуване на понятието „право
на собственост“, като се смесват правото на
собственост и основното конституционно право
на собственост, което формира материалните
основи на съществуване на индивида. По такъв
начин в тях подменя имущественото право със
субективното право в публично-правната сфера.
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Конституционният съд разглежда жилищните
компенсаторни записи като непарични платежни
средства (Решение № 7 от 2002 г. по к.д. № 10
от 2002 г.). В действащото законодателство, поспециално ЗСКИ, не се съдържат аргументи,
които да му дадат основание той да приеме
тезата, която се поддържа в искането, че те са
ценни книжа. Уредбата преди отмяната на § 9
от заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ също не дава основание за такъв извод.
2. Главният прокурор иска да бъде обявен за
противоконституционен § 7, т. 1 ЗИДЗУПГМЖСВ
в частта му относно чл. 7, ал. 3 ЗУПГМЖСВ.
Всъщност предмет на искането е чл.7, ал.3
ЗУПГМЖСВ, тъй като § 7, т. 1 ЗИДЗУПГМЖСВ
няма самостоятелно значение (Решение № 6
от 2008 г. по к.д. № 5 от 2008 г.). Този текст
разпорежда, че парични компенсации могат да
се ползват само от гражданите, притежаващи
жилищно-спестовни влогове към 31 декември
1990 г., които са придобили или започнали
изграждане на жилища след 3 август 1992 г.
Според главния прокурор той е противоконституционен, защото не третира еднакво всички
граждани, притежаващи жилищно-спестовни
влогове. Датата съвпада с влизането в сила
на първото изменение на ЗУПГМЖСВ през
1992 г. Разпоредбата на чл. 7, ал. 3 ЗУПГМЖСВ
всъщност възстановява § 9 от заключителните
разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ (ДВ, бр. 62 от
1992 г.), който е придобил след изменението
през 2000 г. съвсем друг смисъл. Няма съмнение, че когато съществуването на едно право
се обвърже със срок, след това този срок се
отмени и отново възстанови, се създава объркване и страда правната сигурност.
Но има и друго. ЗУПГМЖСВ още при
приемането си през 1991 г. – той е обнародван
на 4 октомври, определя, че право на финансова компенсация имат гражданите, които
притежават жилищно-спестовни влогове към
31 декември 1990 г. Сам законодателят след
това, когато изменя закона през 1992 г., внася
допълнителни изисквания за получаване на
финансова компенсация, обвързвайки я с датата на влизане в сила на ЗИД на Закона за
уреждане на жилищните въпроси на граждани
с многогодишни жилищно-спестовни влогове,
каквото е било тогава неговото наименование.
Промените в закона обаче не са от такъв характер, че да променят неговата философия и
да изключат онази група граждани, които са
притежавали жилищно-спестовен влог към 31
декември 1990 г. и са започнали изграждането
на своите жилища преди 3 август 1992 г.
Обвързването на правото на финансова
компенсация с придобиването или започване
изграждането на жилище след 3 август 1992 г.
не може да бъде оправдано и с късното приемане на правилника за прилагане на закона.
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То е станало чак след изменението на закона
през 1992 г., като е била „санирана“ разпоредбата на § 7 от допълнителните разпоредби,
която при приемането на закона през 1991 г.
е изисквала Министерският съвет да издаде
правилник за прилагането му в едномесечен
срок. Неприемането в срок на правилник за
прилагане на закон не може да бъде основание
за „отместване“ впоследствие във времето на
неговото действие.
3. В искането се поддържа, че и § 11, ал. 3
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗУПГМЖСВ е противоконституционен,
защото според него не всички, а само лицата,
включени в окончателните списъци, които са
придобили или започнали жилище в срок до
5 години от влизането в сила на този закон,
могат да получат левова индексация. Конституционният съд не приема този довод. Законодателят наистина въвежда ново изискване,
но в същото време дава и достатъчен период
от време гражданите да съобразят поведението
си с него, който започва да тече от датата на
влизане на ЗИДЗУПГМЖСВ в сила. Законодателят има право да преценява как да се
уредят отношенията във времето, още повече
че става въпрос за отношения, които са заварени и целта е те да се ликвидират, а не да се
точат във времето. Конституционният съд не
може да преценява, както настоява в своето
становище Националният компенсационен
жилищен фонд, дали отпусканите от бюджета
средства ще бъдат достатъчни. Това е задължение на държавата. Ето защо възприетото в
§ 11, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ решение не
нарушава принципа на правовата държава. Но
държавата ще трябва да бъде в състояние да
посрещне финансовите претенции на гражданите. Следователно чл. 7, ал. 3 ЗУПГМЖСВ
не е противоконституционен.
4. В искането се поддържа, че трябва да
бъдат отменени като противоконституционни и
§ 10 от ЗИДЗУПГМЖСВ, както и свързаният
с него § 12 от преходните и заключителните
разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ (ДВ, бр.100 от
2008 г.). Тук е нужно уточнението, че очевидно
става въпрос за § 10 от ЗИДЗУПГМЖСВ, който
се отнася за § 9 от заключителните разпоредби
на ЗИДЗУПГМЖСВ (обн., ДВ, бр. 62 от 1992 г.;
изм., бр. 31 от 2003 г.; отм., бр. 100 от 2008 г.),
защото в искането се посочва, че той е част
от преходните и заключителните разпоредби
на ЗИДЗУПГМЖСВ. С тези две разпоредби
се обезсилват издадените преди това жилищни
компенсаторни записи и съответно се урежда
механизъм за тяхното изземване. С промяната
в ЗУПГМЖСВ през 2000 г. законодателят е
допуснал граждани, които попадат в групите по
чл.3, ал.1 от закона, да поискат определените им
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към 31 декември 1990 г. спестовни числа да ги
преобразуват в жилищни компенсаторни записи
и с тях да купуват жилища и парцели, които
са предназначени по плана за жилищно строителство (§ 9 от заключителните разпоредби на
ЗИД на Закона за обезщетяване на собственици
на одържавени имоти – ДВ, бр. 9 от 2000 г.).
Впоследствие през 2003 г. той разширява възможностите и допуска най-общо с тези записи
да се участва и в приватизационни сделки за
закупуване на дялове и акции от търговски дружества, включени в списъка по чл.11 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол
(§ 24, ал. 2 ЗИДЗПСПК, с който се променя §
9, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ – обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 20 от 2003 г.). Параграф
10 ЗИДЗУПГМЖСВ и § 12 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ
отменят тези възможности.
В искането се твърди, че компенсаторните
жилищни записи са ценни книжа и законодателят нарушава чл. 4, ал. 1 и чл. 17, ал. 5 от
Конституцията, като ги обезсилва. В становищата по делото на министъра на финансите,
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството и на Националния компенсационен жилищен фонд се посочва, че жилищните компенсаторни записи са непарични
платежни средства, а не ценни книжа, понеже
не са включени в изчерпателното изброяване
на чл. 2 ЗСКИ. Те не са част и от държавния
дълг. В полза на подобни изводи говори и обстоятелството, че когато се приема ЗСКИ през
юни 2002 г., жилищно-компенсаторните записи
са вече факт от една година, но този закон не
намира за нужно да ги спомене. Промяната в
закона, която допуска жилищните компенсаторни записи да бъдат използвани в приватизацията, въобще не е била съпроводена с промяна
в ЗСКИ, който е в сила от юни 2002 г., нещо,
което е правело неясен режима на сключване
на сделки и плащанията с тях. Тъкмо възможността за участие в приватизационни сделки
за закупуване на дялове и акции от търговски
дружества обаче е накарала ВАС, след като
първоначално е застанал на друга позиция,
да приеме в няколко свои решения (Решение
№ 1867-06, 5-чл. с-в ВАС; Решение № 1707-06,
5-чл.с-в ВАС), че за тях ще се прилагат по аналогия чл. 2 и чл. 3 от ЗСКИ и те ще трябва да
се регистрират в Централния депозитар. По този
начин ВАС е приел, че запълва една празнина
в законодателството, доколкото липсва уредба
относно сделките и плащанията с жилищните
компенсаторни записи по ЗУПГМЖСВ, и така
обявява нещо, което законодателят, макар и да
е имал възможност, се е въздържал да каже.
В процеса на правоприлагането също е имало
проблеми, защото не е било уредено съот-
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ношението при преобразуване от областните
управители на спестовните числа в жилищни
компенсаторни записи.
Според Конституционния съд разпоредбите
на § 10 ЗИДЗУПГМЖСВ, както и свързания с
него § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ не противоречат
на чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Отменената
уредба по § 9 от заключителните разпоредби
на ЗИДЗУПГМЖСВ е твърде непълна, обща и
затруднява правоприлагането. Подобен подход
на уредба не е в унисон с принципа за правовата държава. От друга страна, законодателят
е свободен да преценява дали да допусне
издаването на подобни записи и как те да се
използват. Същественото е да не се нарушават
придобитите права на гражданите, притежатели
на жилищно-спестовни влогове, чието правно
положение законодателят иска да уреди. Според
§ 13 от преходните и заключителните разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ местните комисии
служебно възстановяват заеманата от гражданите, чиито записи се обезсилват, позиция на
правоимащи по чл. 3, ал. 1 ЗУПГМЖСВ и те
ще могат да получат както всички останали
притежатели на жилищно-спестовни влогове,
открити към 31 декември 1990 г., финансова
компенсация. Колкото до физическите и юридическите лица, които са придобили такива
записи, за да ги използват в процеса на приватизацията, те са поели неоправдан финансов
риск при действащата към момента правна
уредба и наличието на съществени празнини
в законодателството относно търговията с тях,
както и прибързаното им смесване с компенсаторните записи по ЗОСОИ. Още повече с
придобиването на жилищни компенсаторни
записи по отменения § 9 от заключителните
разпоредби на ЗИДЗУПГМЖСВ от физически и юридически лица те са били наясно,
че отпада финансовата компенсация, защото
тя по смисъла на ЗУПГМЖСВ се свързва с
придобиването на жилище.
По изложените съображения на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията Конституционният съд
РЕШИ:
1. Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 2, ал. 1, т. 4 и на чл. 2, ал. 1,
т. 1 в частта „заедно със стойността на имуществото по т. 4“ от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни
влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм., ДВ,
бр. 44 от 2009 г.).
2. Обявява противоконституционността на
чл. 7, ал. 3 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от 1991 г.; изм.,
бр. 44 от 2009 г.).
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3. Отхвърля искането на главния прокурор
за установяване на противоконституционност
на чл. 2, ал. 1, освен в частта му по т. 1 на
това решение, т. 2 и т. 3 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 82 от
1991 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.); на § 11, ал. 3
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове (ДВ, бр. 100 от
2008 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.); на § 10 Закона за изменение и допълнение на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и на § 12 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно-спестовни влогове (обн., ДВ, бр. 100
от 2008 г.; изм., бр. 44 от 2009 г.).
Съдията Цанка Цанкова е подписала с особено мнение т. 1 от диспозитива на решението.
Председател: Евгени Танчев

ОСОБЕНО МНЕНИЕ

на конституционен съдия Цанка Цанкова
по конституционно дело № 12 от 2009 г.
Не споделям т. 1 на диспозитива на решението на Конституционния съд, с която се обявява за противоконституционна разпоредбата
на чл. 2, ал. 1, т. 4 и чл. 2, ал. 1, т. 1 в частта
„заедно със стойността на имуществото по т. 4“
от Закона за уреждане на правата на граждани
с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Не са нарушени конституционните изисквания нито при приемането на закона, нито по
съществото на уредбата. Намирам, че не се
нарушава чл. 4, ал. 1, чл. 17, ал. 5 от Конституцията, нито че с посочените разпоредби се
засягат придобити права. Специфичните цели на
закона предпоставят и изискват включването на
определени условия за пораждане на правата,
установени от него, и съобразно поставените
цели тези условия могат да бъдат различни и
да се променят. От друга страна, разпоредбите
на всички закони трябва да бъдат тълкувани в
тяхното единство и съобразно целта на закона.
В случая телеологичното тълкуване води до
извода, че именно с оглед принципите на Конституцията и конституционосъобразния замисъл
на уредбата, приложима при нови общественоикономически условия, е необходимо поставяне
на горна граница, отнасяща се до имуществото
на вложителя. Тази горна граница може да се
определи в различен размер и това е въпрос,
който законодателят решава по целесъобразност,
но поставянето на условието по т. 4 на чл. 2
на ЗУПГМЖСВ не нарушава конституционно
начало за правов ред и правовия характер на
държавата. Не се създава правно неравенство
с определяне кръга на гражданите да получат
компенсации, доколкото такова право може и
да не бъде признато.
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Правейки извод за противоконституционност,
следва да се съобрази предметът на правно
регулиране с неговите особености и сочените
като неконституционосъобразни разпоредби да
се разглеждат в контекста на цялата уредба на
въпросите, които са се поставяли при извършването на многократните промени в уредбата.
Трябва да се съобрази, че тези промени засягат
цялата система от правила в тяхното единство
и развитие и целите на закона. Тези цели не
могат да се пренебрегват, защото те са в основата на различното отношение и различното
третиране от държавата на жилищно-спестовните влогове в сравнение с другите влогове на
гражданите през всичките години на обществено-икономически промени. Промените в
правната уредба не се изчерпват с промяната
на заглавието на закона (ДВ, бр. 100 от 2008 г).
Променен е предметът на правно регулиране
(чл. 1 ) – определят се условията и редът за
уреждане правата на граждани, притежаващи
жилищно-спестовни влогове в ДСК към 31
декември 1990 г. Има разлика от предмета на
закона преди промяната през 2008 г., отнасящ
се до „закупуване на …..жилища“. При тази
промяна на предмета, между впрочем, което
сочи, че няма придобити права, могат да се
установяват и нови условия, които актуализират
и допълват регламентацията, като съобразяват
възприетия социален критерий, съответстващ
на цялата предходна уредба. Това се вписва напълно в настоящите обществено-икономически
и социални условия – уреждат се условия на
придобиване на право на компенсация. Това е
един балансиран и социално оправдан подход
при регламентацията. Съобразяването на имуществен критерий при уреждане на имуществени отношения не е в противоречие с основни
начала на Конституцията и по-специално на
чл. 4, ал. 1 от Конституцията. Съобразяването
на този критерий е в съответствие с принципа
на справедливост, положен в основата на правото. Той е отразен в Конституцията, защото
равенството е само израз на този принцип. Той
е въплътен в равенството и може да има нарушаване на принципа на равенство само когато
е нарушена справедливостта. А тя ще остане
засегната и незащитена, ако всички вложители
по жилищно-спестовни влогове получат право
на компенсация. През целия период на съществуване на жилищно-спестовните влогове те са
били на особен, различен режим в сравнение
с режима на другите влогове на гражданите
и вложителите по тях също не по-малко са
ограничавани от миналото централизирано
влогонабиране и са понесли рисковете и последиците на инфлацията, на деноминацията и на
преустройството на финансовата и банковата
система и оттеглянето на държавата. Става
дума за социално оправдано отклонение от
принципа на равенство, когато вложителите
по жилищно-спестовни влогове са поставени
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в положение, различно от притежателите на
други влогове. Затова и отклонението следва да
бъде лимитирано чрез поставянето на условия,
които ограничават правото на компенсация.
Това не е нито ограничаване в правата, нито
предоставяне на привилегия, а е гаранция за
установяване и упражняване на права в съответствие със справедливостта. И щом е възприета определена рамка за този вид влогове
с поставянето на условия, то в тази социална
рамка е възможно въвеждането на критерии,
които следват и подчертават социалния подход
при определяне правоимащите на компенсация.
Този подход впрочем е подчертан и в разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от закона и защитава
действително интересите на вложителите при
условия и механизъм, съобразени с изискването
за справедливост. Съобразяването с конституционните начала е постигнато чрез посочването
не на един, а на няколко критерия, които в
своята съвкупност изразяват при настоящите
обществени условия и натрупаните проблеми
справедливо законово разрешение в съгласие
с Конституцията.
Конституционен съдия: Ц. Цанкова

13291

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 282
ОТ 27 НОЕМВРИ 2009 Г.

за създаване на Съвет по децентрализация
на държавното управление
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Създава Съвет по децентрализация на държавното управление, наричан
по-нататък „съвета“, като постояннодействащ
консултативен орган на Министерския съвет
при провеждането на държавната политика в
областта на децентрализацията на държавното
управление.
(2) Съветът:
1. подпомага Министерския съвет при
осъществяването на държавната политика в
областта на децентрализацията;
2. наблюдава, анализира и координира
изпълнението на Стратегията за децентрализация и мерките, предвидени в Програмата за
изпълнение на стратегията;
3. обсъжда проекти на нормативни актове,
които имат съществено отражение върху функциите и отговорностите на областните управители и на общините, и прави предложения до
органите на държавно управление;
4. внася чрез председателя си за разглеждане
от Министерския съвет предложения за промени
в националното законодателство в областта на
децентрализацията;
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5. координира дейностите и мерките, предприемани от държавните органи, организации и
институции, както и от органите на местното самоуправление в областта на децентрализацията;
6. извършва ежегоден мониторинг за постигане на целите на Стратегията за децентрализация;
7. подготвя и внася в Министерския съвет
до 31 май на съответната година ежегоден
доклад за изпълнението на Стратегията за
децентрализация.
Чл. 2. (1) Съветът се състои от председател,
двама заместник-председатели и членове.
(2) Председател на съвета е министърът на
регионалното развитие и благоустройството, а
заместник-председатели – заместник-министър
на регионалното развитие и благоустройството
и представител на органите на местното самоуправление и местната администрация.
(3) Постоянни членове на съвета са: заместник-министър на финансите, на икономиката,
енергетиката и туризма, на образованието,
младежта и науката, на труда и социалната
политика и на околната среда и водите, съветник към политическия кабинет на министърпредседателя, областните управители на област
Пловдив, област Плевен и Софийска област и
девет представители на органите на местното
самоуправление и местната администрация.
(4) Като членове на съвета с право на глас
при обсъждане на въпроси, отнасящи се до
тяхната компетентност, участват и заместникминистър на земеделието и храните, на правосъдието, на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, на вътрешните
работи, на отбраната, на здравеопазването,
на културата и на физическото възпитание и
спорта, както и съответен брой представители
на органите на местното самоуправление и
местната администрация.
(5) Участието на членовете в дейността на
съвета е лично. При обективна невъзможност
да участват в заседанията на съвета членовете
му се представляват от изрично упълномощени
за това длъжностни лица.
(6) Поименният състав на съвета се определя със заповед на председателя на съвета по
предложение на съответните министри и на
Управителния съвет на Националното сдружение
на общините в Република България.
Чл. 3. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж на 4 месеца.
(2) Заседанията на съвета се свикват от
председателя или по инициатива най-малко на
една трета от членовете му.
(3) Дневният ред и материалите за заседанията се изпращат на членовете на съвета
най-малко 5 дни преди датата на заседанието.
Промени и предложения по дневния ред може
да предлага всеки член на съвета най-късно
един ден преди датата на заседанието. Предложенията и промените в дневния ред се гласуват
от съвета.
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(4) Заседанията на съвета се откриват и
провеждат, ако на тях присъстват не по-малко
от половината от постоянните членове. Решенията се вземат с мнозинство от две трети от
присъстващите членове.
(5) В протокола се отразяват само взетите
решения. Протоколът се подписва от секретаря и се утвърждава от председателя и към
него се прилагат документите, разгледани на
заседанието, и взетите решения.
(6) За участие в работата на съвета не се
дължи възнаграждение.
Чл. 4. (1) При необходимост по покана на
председателя в работата на съвета могат да
участват представители на постоянните комисии
на Народното събрание, както и представители
на други държавни институции, местни власти
и неправителствени организации, имащи отношение към разглежданите въпроси.
(2) Съветът може да привлича експерти и да
създава работни групи по конкретни въпроси,
свързани с непосредственото изпълнение на
функциите му.
Чл. 5. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на съвета;
3. организира и контролира изпълнението
на решенията на съвета;
4. внася за разглеждане на заседания на
Министерския съвет предложенията по чл. 1,
ал. 2, т. 4.
(2) При отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от определен от него
заместник-председател.
Чл. 6. (1) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на
съвета се осъществява от дирекция „Държавна
администрация“ на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат, и се
организира от секретар на съвета – държавен
служител с ръководни функции от дирекция
„Държавна администрация“.
(2) Секретариатът осъществява експертното
осигуряване на съвета, като:
1. организира събирането и обобщава представените становища по разглежданите от
съвета материали;
2. изразява становища и предложения по
законосъобразността и целесъобразността на
предложените за приемане от съвета решения;
3. анализира и координира изпълнението
на Стратегията за децентрализация и мерките,
предвидени с програмата за изпълнението є;
4. организира и координира подготовката, а
при необходимост – участва в подготовката на
проекти на актове по чл. 1, ал. 2, т. 4 за внасянето им за заседание на Министерския съвет;
5. координира работата на създадените от
съвета работни групи по чл. 4, ал. 2;
6. координира и подпомага изпълнението
и отчитането на изпълнението на решенията
на съвета;
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7. организира и координира подготовката на
ежегодния доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация;
8. поддържа портала на Съвета по децентрализация на държавното управление;
9. изпълнява други задачи, възложени от
председателя на съвета.
(3) Секретарят на съвета организира, координира и контролира подготовката и провеждането на заседанията му, изготвя протокол за
всяко заседание и съхранява документацията
на съвета.
Заключителни разпоредби
§ 1. (1) Съветът по чл. 1 е правоприемник
на Съвета по децентрализация на държавното
управление, създаден с Решение № 540 на Министерския съвет от 2006 г. (необнародвано).
(2) В срок 10 дни от влизането в сила на
постановлението съответните министри и Управителният съвет на Националното сдружение на
общините в Република България да направят
предложения за заместник-министри, съответно представители на органите на местното
самоуправление и местната администрация, за
членове на съвета.
§ 2. Отменя се Решение № 540 на Министерския съвет от 2006 г. (необнародвано).
§ 3. Постановлението се приема на основание
чл. 21 от Закона за администрацията и чл. 22,
ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
13101
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6. приема и представя в Министерския съвет
годишен отчет за дейността си в срок до 31
март на следващата година.“
2. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Членове на съвета са заместник-министър на финансите, на регионалното развитие и благоустройството, на правосъдието,
на земеделието и храните, на икономиката,
енергетиката и туризма, на околната среда
и водите, на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, на вътрешните
работи, на отбраната, на външните работи, на
здравеопазването, на образованието, младежта
и науката, на културата и на физическото възпитание и спорта.“
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ПРАВИЛНИК

за организацията на дейността на Съвета за
административната реформа
Г л а в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С правилника се уреждат организацията на дейността на Съвета за административната реформа, наричан по-нататък „съвета“.
(2) Основната задача на съвета е да координира правителствената политика за осъществяване на общото ръководство на държавната
администрация.
Чл. 2. Съветът приема и представя в Министерския съвет годишен отчет за дейността
си в срок до 31 март на следващата година.
Г л а в а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 283
ОТ 27 НОЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Правилник за организацията
на дейността на Съвета за административната реформа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Правилник за
организацията на дейността на Съвета за административната реформа.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 192 на Министерския съвет от 2009 г. за създаване на Съвет
за административната реформа (ДВ, бр. 64 от
2009 г.):
1. В чл. 1, ал. 2 се създават т. 5 и 6:
„5. предлага методологии, концепции и стандарти, свързани с административната реформа;

п ъ р в а

в т о р а

СЪСТАВ НА СЪВЕТА
Чл. 3. (1) Съветът се състои от председател,
заместник-председател и членове. Председател
на съвета е заместник министър-председателят
и министър на финансите, а заместник-председател – министърът на труда и социалната
политика.
(2) Членове на съвета са заместник-министър на финансите, на регионалното развитие
и благоустройството, на правосъдието, на земеделието и храните, на икономиката, енергетиката и туризма, на околната среда и водите,
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на вътрешните работи, на отбраната, на външните работи, на здравеопазването,
на образованието, младежта и науката, на културата и на физическото възпитание и спорта.
Чл. 4. (1) Поименният състав на съвета
се определя със заповед на председателя по
предложение на съответните министри.
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(2) Участието на членовете в дейността на
съвета е лично. При обективна невъзможност
да участват в заседанията на съвета членовете
му се представляват от изрично упълномощени
от тях служители на съответното министерство.
(3) При неучастие на член на съвета в повече от две поредни заседания без уважителни
причини, както и при констатирана трайна
невъзможност за участие в заседанията председателят на съвета отправя писмено предложение до съответния министър за определяне
на друг представител.
(4) Промяна в поименния състав на съвета
се извършва въз основа на писмено уведомление от съответния министър до председателя
на съвета.
Чл. 5. (1) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. насрочва заседанията, определя дневния
ред и ръководи заседанията на съвета;
3. контролира изпълнението на решенията
на съвета.
(2) При отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от заместник-председателя.
Г л а в а

т р е т а

ЗАСЕДАНИЯ
Чл. 6. (1) Заседанията на съвета са редовни
и извънредни.
(2) Заседанията на съвета са открити.
(3) Съветът може да реши да проведе закрито заседание въз основа на мотивирано
предложение на председателя.
Чл. 7. (1) Съветът провежда редовни заседания най-малко веднъж месечно.
(2) Извънредни заседания се провеждат
по инициатива на председателя, по искане на
заместник-председателя или на всеки един от
членовете на съвета.
Чл. 8. (1) Дневният ред и материалите за
редовните заседания се изпращат на членовете
не по-късно от 5 дни преди датата на заседанието на хартиен носител и по електронен път.
(2) Материалите и дневният ред за извънредните заседания се изпращат на членовете не
по-късно от 2 дни преди датата на заседанието.
Чл. 9. Секретариатът на съвета публикува
дневния ред и материалите за откритите заседания в портала на консултативните съвети в
срока по чл. 8, ал. 1.
Чл. 10. Всеки член може да прави мотивирани предложения за допълване на дневния ред
на редовните заседания в срок до 3 работни дни
преди датата на заседанието. Предложенията се
гласуват в началото на съответното заседание.
Чл. 11. (1) Членовете на съвета потвърждават участието си в заседанието пред секретариата не по-късно от 3 работни дни преди
провеждането му.
(2) В случай че поради обективни причини
титулярят не може да вземе участие в заседанието на съвета, той може да изпрати писмено
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становище по въпросите, включени в дневния
ред. Председателят на съвета представя получените писмени становища в заседанието.
Чл. 12. (1) Заседанията на съвета са редовни, ако присъстват повече от половината от
членовете му.
(2) Съветът в изключителни случаи може
да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, подписан от всички членове. Ако някой
от членовете поиска мотивирано въпросът да
се обсъди от съвета, той се включва в дневния
ред за следващото заседание.
(3) Решенията се приемат с явно гласуване
и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 13. Заседанията на съвета се свикват и
ръководят от неговия председател.
Чл. 14. (1) Административното и техническото обслужване и експертното осигуряване на
съвета се осъществява от дирекция „Държавна
администрация“ на Министерския съвет, която изпълнява функциите на секретариат, и се
организира от секретар – държавен служител
в администрацията на Министерския съвет,
определен от министър-председателя по предложение на председателя на съвета.
(2) Секретариатът на съвета:
1. осигурява дейността на съвета в информационно, аналитично, административно и
техническо отношение;
2. подпомага дейността на съвета, като
изследва добрите практики и изготвя анализи
и експертни предложения, свързани с организационното състояние, функциите и координацията в дейността на администрациите в
системата на изпълнителната власт, както и
за промени в нормативните актове, свързани
с длъжностите, длъжностните разписания
и длъжностните характеристики, подбора и
статута на служителите, със системата за заплащане и социални придобивки в държавната
администрация;
3. публикува необходимата информация за
дейността на съвета на портала за консултативните съвети;
4. осигурява оперативното взаимодействие
на съвета с административните структури на
изпълнителната власт и други организации;
5. организира подготовката и провеждането
на заседанията на съвета;
6. изготвя протоколите от заседанията на
съвета;
7. води отчет за изпълнението на решенията
на съвета;
8. организира и координира изпълнението
на решенията на съвета и необходимия обмен
на информация между заинтересуваните страни;
9. подпомага председателя на съвета в неговата работа;
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10. подготвя годишния отчет за дейността
на съвета;
11. изпълнява и други задачи, възложени от
председателя на съвета.
(3) Секретарят на съвета организира, координира и контролира подготовката и провеждането
на заседанията му и съхранява документацията
на съвета.
Чл. 15. (1) На откритите заседания могат
да присъстват представители на неправителствени организации и експерти, поканени от
председателя на съвета.
(2) Председателят на съвета може да кани
за участие в заседанието организации и лица
по своя инициатива или по тяхна заявка, когато
те са изпратили до секретариата становище
по точка от дневния ред на заседанието не
по-късно от 3 работни дни преди датата на
провеждането му.
(3) Лицата по ал. 2 могат да вземат участие
в дискусиите по точките от дневния ред, за
които са представили становище.
(4) Получените писмени становища, мнения
и предложения от организации и лица, които
не са заявили участие в заседанието, се обобщават от секретариата.
(5) Председателят на съвета представя накратко получените становища, мнения и предложения по ал. 4 по време на заседанието, ако
те са свързани с обсъжданите въпроси.
Г л а в а

п е т а

ПРОТОКОЛ И АРХИВ
Чл. 16. (1) Всяко заседание се записва с
електронна аудиотехника.
(2) Секретарят на съвета изготвя протокол
в срок до 3 работни дни след провеждане на
заседанието, в който се отразяват взетите решения. Към протокола се прилагат документите,
разгледани на заседанието.
(3) Протоколът се утвърждава от председателя.
(4) Протоколът се публикува на портала на
консултативните съвети.
(5) Архивът на съвета е публичен при
условията и по реда на Закона за достъп до
обществена информация.
Г л а в а

ш е с т а

КОНТРОЛ ВЪРХУ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА
Чл. 17. Всяко решение на съвета задължително включва отговорник за изпълнението му
и срок. Ако отговорник не е изрично посочен,
за такъв се приема председателят на съвета.
Чл. 18. (1) Председателят задължително
включва в дневния ред на всяко редовно заседание кратък отчет за изпълнението на приетите
решения на предходни заседания.
(2) При неизпълнение на решение в съвета се обсъжда доклад относно причините за
неизпълнението, подготвен от отговорника за
изпълнението му.
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Чл. 19. В годишния доклад за дейността се
включва задължително отчет на изпълнението
на решенията с обяснение на причините за
неизпълнение или неспазване на срокове.
Г л а в а

с е д м а

ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА
Чл. 20. (1) Секретариатът на съвета поддържа информационна страница на портала на
консултативните съвети в интернет.
(2) На страницата по ал. 1 се публикуват
всички документи и материали за дейността
на съвета, включително:
1. актът за създаване;
2. съставът на съвета;
3. протоколите от заседанията;
4. годишните отчети за работата на съвета.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема
на основание чл. 21 от Закона за администрацията във връзка с § 1, т. 1 от Постановление
№ 192 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ,
бр. 64 от 2009 г.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 284
ОТ 30 НОЕМВРИ 2009 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за етикетиране на аерозолните флакони и
изискванията към тях, приета с Постановление № 113 на Министерския съвет от
2006 г. (обн., ДВ, бр. 43 от 2006 г.; изм.,
бр. 76 от 2006 г. и бр. 93 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се създава т. 4:
„4. правилата за класифициране на съдържанието на аерозолен флакон, наричано понататък „аерозол“, по отношение на неговата
запалимост.“
§ 2. В чл. 2, ал. 2 след думата „забрани“ се
добавя „или да определи специални условия за“.
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) Независимо от задължението
за спазване на изискванията по отношение
на опасностите, свързани със запалимостта
и налягането, лицето, което пуска аерозолни
флакони на пазара, гарантира, че е извършен
анализ за определяне на опасностите от съответните аерозолни флакони.
(2) Анализът по ал. 1, при необходимост,
включва преценка на риска от вдишване на
спрей, излизащ от аерозолния флакон при
нормални и предвидими условия на употреба,
като пространственото разпределение на капките по големина се отчита заедно с физичните и химичните свойства на съдържанието
на флакона.
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(3) Лицето, което пуска аерозолни флакони
на пазара, гарантира, че те са проектирани,
изработени, изпитани и, при необходимост, са
изготвени специални указания за тяхната употреба въз основа на анализа по ал. 1.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 4 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Когато аерозолните флакони са придружени от отделни инструкции за употреба,
в инструкциите се включва и информацията
по ал. 1, т. 5.
(3) Когато аерозолен флакон съдържа запалими компоненти, но аерозолът не е класифициран като „запалим“ или „изключително
запалим“, на етикета се поставя и надпис,
указващ количеството запалими компоненти:
„X % от масата на съдържанието са запалими“.“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Когато аерозолният флакон съдържа
аерозол, класифициран като „запалим“ или
„изключително запалим“, етикетът трябва да
съдържа и следните означения и надписи:
1. символ „пламък“ с графично изображение
съгласно приложение № 7 към чл. 7, ал. 3 от
Наредбата за реда и начина на класифициране,
опаковане и етикетиране на химични вещества
и препарати, приета с Постановление № 316
на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ,
бр. 5 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 66 от
2004 г., бр. 50 и 57 от 2005 г., бр. 20 от
2007 г. и бр. 4 и 51 от 2008 г.);
2. обозначение „запалим“ или „изключително запалим“ в зависимост от класификацията
на аерозола като такъв;
3. надпис: „Да не се пръска срещу открит
пламък или всякакъв нажежен материал“;
4. надпис: „Да се пази далече от достъп
на деца.“ (фраза S2 от приложение № 9 към
чл. 11, ал. 3 от Наредбата за реда и начина
за класифициране, опаковане и етикетиране на
химични вещества и препарати);
5. надпис: „Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.“ (фраза
S16 от приложение № 9 към Наредбата за реда
и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати).“
§ 6. Член 6 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. Обемът на течната фаза при температура 50°C не трябва да превишава 90% от
нетната вместимост.“
§ 8. След чл. 13а се създава раздел ІІІа:
„Раздел IІIа
Методи за изпитване на аерозолни флакони“.
§ 9. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Методите за изпитване на аерозолните флакони, чието прилагане трябва да
се осигури от лицата, които пускат на пазара
аерозолни флакони, са посочени в т. 1 от приложение № 2.
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(2) Методите за изпитване на аерозолните
флакони, които се прилагат за целите на контрола, са посочени в т. 2 от приложение № 2.“
§ 10. Създават се чл. 14а и 14б:
„Чл. 14а. (1) Методите за краен контрол на
пълни аерозолни флакони, посочени в т. 1.4.1,
буква „б“ и т. 1.4.1, буква „в“ от приложение
№ 2, се одобряват от компетентен орган.
(2) Когато методите по ал. 1 не са одобрени
от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, лицата, които пускат
на пазара аерозолни флакони, подават заявление за одобрение до националния компетентен
орган. Към заявлението се прилага техническа
документация с описание на метода.
(3) Лицето по ал. 2 съхранява за целите
на надзора одобрението на компетентния орган, техническата документация с описание
на метода и протоколите от изпитвания на
адреса, посочен на етикета в съответствие с
чл. 4, ал. 1, т. 1.
Чл. 14б. За аерозолни флакони, при които
след напълване и преди първоначална употреба
съдържанието претърпява физична или химична
трансформация, променяйки налягането си, се
прилагат методите за краен контрол при ниска
температура в съответствие с т. 1.4.1, буква „в“
от приложение № 2.“
§ 11. След чл. 14 се създава раздел ІІІб:
„Раздел IІIб
Класифициране на аерозоли по отношение на
запалимост“.
§ 12. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Аерозолът се класифицира като
„незапалим“, „запалим“ или „изключително
запалим“ в зависимост от неговата топлина на
изгаряне и масата на запалимите компоненти.
(2) Аерозолът не трябва да съдържа пирофорни, самонагряващи се и реагиращи с вода
вещества и смеси.“
§ 13. Създават се чл. 15а и 15б:
„Чл. 15а. (1) Топлината на изгаряне на аерозола се определя по утвърдени технологични
правила, описани в стандарти или в научна
литература, или чрез прилагане на изчислителен метод, посочен в т. 1 от приложение № 3.
(2) Когато топлината на изгаряне се използва
като параметър за оценка на запалимостта на
аерозол, лицето, което пуска аерозолен флакон
на пазара, гарантира, че е изготвена документация с описание на метода за определяне
топлината на изгаряне.
(3) Документацията по ал. 2 трябва да
е достъпна на адреса по чл. 4, ал. 1, т. 1, а
когато този адрес е на територията на Република България, документацията трябва да е
на български език.
Чл. 15б. (1) Аерозолът се класифицира като
„изключително запалим“, когато съдържа 85 %
или повече запалими компоненти и топлината
на изгаряне е равна или превишава 30 kJ/g.
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(2) Аерозолът се класифицира като „незапалим“, когато включва не повече от 1 %
запалими компоненти и топлината на изгаряне
не превишава 20 kJ/g.
(3) Аерозолът освен в случаите по ал. 1 и 2
се класифицира съгласно процедурите за класификация, посочени в т. 2 от приложение № 3,
или се класифицира като „изключително запалим“. Изпитванията за запалимост се извършват
съгласно т. 3 от приложение № 3.“
§ 14. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения:
1. Думите „Допълнителна разпоредба“ се
заменят с „Допълнителни разпоредби“.
2. В § 1:
а) в т. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „когато флаконът е издържал изпитването
на избухване“;
б) точка 10 се отменя;
в) създават се т. 11 – 15:
„11. „Запалим компонент“ е запалима течност, запалимо твърдо вещество или запалим газ.
12. „Запалима течност“ е течност с температура на възпламеняване, непревишаваща 93°C.
13. „Запалимо твърдо вещество“ е твърдо
вещество или смес, която е лесно възпламенима
или може да причини или улесни запалване
в резултат на триене. Лесно възпламеними
твърди вещества са прахообразни, гранулирани
или пастообразни вещества или смеси, които
представляват опасност, ако се запалват при
краткотраен контакт с източник на запалване
и ако пламъкът се разпространява бързо.
14. „Запалим газ“ е газ или газова смес,
която има граница на запалимост с въздуха
при температура 20°C и налягане 1,013 bar.
15. „Компетентен орган“ е органът, определен във всяка държава членка по Директива
94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г.
относно сближаване на законодателствата на
държавите членки по отношение на автомобилния превоз на опасни товари (OB, L 319,
12.12.1994 г., стр. 7 – 13, специално българско
издание: глава 07, том 03, стр. 128 – 135).“
3. Създава се § 1а:
„§ 1а. Наредбата въвежда разпоредбите на
Директива 75/324/ЕИО на Съвета от 20 май
1975 г. относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани с аерозолни
опаковки (ОВ, L 147, 9.6.1975 г., Специално
издание 2007 г. на ОВ, глава 13, том 2, стр.
128 – 135), изменена с Директива 94/1/ЕО
на Комисията от 6 януари 1994 г. относно
уеднаквяване на някои технически въпроси,
предвидени в Директива 75/324/ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата
на държавите членки, свързани с аерозолни
опаковки (OB, L 23, 28.1.1994 г., стр. 28 – 29,
специално българско издание: глава 13, том 13,
стр. 272 – 273), Регламент (ЕО) № 807/2003
на Съвета от 14 април 2003 г. относно адап-
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тирането към Решение № 1999/468/ЕО на
разпоредбите за комитетите, които подпомагат
Комисията при упражняване на изпълнителните
є правомощия, установени в инструментите
на Съвета, приети съгласно консултативната процедура (единодушие) (OB, L 122,
16.5.2003 г., стр. 36 – 62, специално българско
издание: глава 01, том 04, стр. 160 – 18), Директива 2008/47/ЕО на Комисията от 8 април
2008 г. за изменение с цел адаптиране към
техническия прогрес, на Директива 75/324/
ЕИО на Съвета относно сближаване на законодателствата на държавите членки, свързани
с аерозолни опаковки (OB, L 96, 9.4.2008 г.,
стр. 15 – 28) и Регламент (ЕО) № 219/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 11 март
2009 г. за адаптиране към Решение 1999/468/
ЕО на Съвета на някои актове, за които се
прилага процедурата, предвидена в член 251 от
Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол – Адаптиране към процедурата
по регулиране с контрол – втора част (OB, L
87, 31.3.2009 г., стр. 109 – 154).“
§ 15. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „и въвежда разпоредбите на Директива
75/324/ЕС, изменена с Директива 94/1/ЕС и с
Регламент 807/2003)“ се заличават.
§ 16. В приложение № 1 към чл. 11 се
правят следните изменения:
1. Точка 1.1.2 се изменя така:
„1.1.2. Съдържание
Налягането на аерозолния флакон не трябва
да превишава 12 bar при 50°C.
Когато аерозолът не съдържа газ или газова
смес с граница на запалимост с въздуха при
температура 20°C и нормално налягане 1,013 bar,
максималното допустимо налягане е 13,2 bar
при температура 50°C.“;
2. Точки 1.1.3, 2.1.5 и 2.2.4 се отменят.
§ 17. В приложение № 2 към чл. 14, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Приложение № 2 към чл. 14,
ал. 1“ се заменят с „Приложение № 2 към
чл. 14“.
2. Точка 1.4 се изменя така:
„1.4. Краен контрол на пълни аерозолни
флакони
1.4.1. Аерозолните флакони се подлагат на
краен контрол по един от следните методи:
а) Изпитване в гореща водна баня
Всеки пълен аерозолен флакон се потапя в
гореща водна баня.
Температурата на водата във ваничката и
времетраенето на изпитването трябва да са такива, че вътрешното налягане да достигне това,
което съдържанието би имало при постоянна
температура 50°C.
Всеки аерозолен флакон с видима трайна
деформация или теч се бракува.
б) Методи за краен контрол при висока
температура
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Допуска се използване и на други методи за
нагряване съдържанието на аерозолните флакони, ако при тях се гарантира, че налягането
и температурата на всеки пълен аерозолен
флакон достигат стойностите, изисквани при
изпитването в гореща водна баня, и деформациите и течовете се установяват със същата
точност, както при това изпитване.
в) Методи за краен контрол при ниска
температура
Допуска се използване на алтернативен
метод за краен контрол при ниска температура, ако той е в съответствие с разпоредбите
за методи, алтернативни на изпитването на
аерозолни флакони в гореща водна баня,
посочени в т. 6.2.4.3.2.2 от Приложение А на
Европейската спогодба за международен превоз
на опасни товари по шосе (ADR) (обн., ДВ,
бр. 73 от 1995 г.; попр., бр. 63 от 2005 г.), ратифицирана със закон през 1957 г., и протокола за
изменението є от 1993 г. (ДВ, бр. 28 от 1995 г.).“
§ 18. Създава се приложение № 3 към
чл. 15а, ал. 1 и чл. 15б, ал. 3:
„Приложение № 3
към чл. 15а, ал. 1
и чл. 15б, ал. 3
Запалимост
1. Метод за изчисляване на топлината на изгаряне (ΔНc)
Този метод се прилага, когато не са използвани утвърдени технологични правила, описани в
стандарти (като например ASTM D 240, ISO 13943
86.1 до 86.3 и NFPA 30B) или в научна литература.
Топлината на изгаряне (ΔН c) в килоджаули
на грам (kJ/g) се изчислява като произведение
на теоретичната топлина на изгаряне (ΔН comb)
и ефективността на горене. Ефективността на
горене обикновено е по-малка от 1,0 (типичната
ефективност на горене е 0,95 или 95 %).
За съставни аерозоли топлината на изгаряне
е сумата от претеглените топлини на изгаряне на
отделните компоненти, както следва:

,
където:
ΔНc е топлината на изгаряне (kJ/g) на продукта;
wi% – масовата част на компонента i на продукта;
ΔН c(i) – специфичната топлина на изгаряне
(kJ/g) на компонента i на продукта.
2. Процедури за класификация на аерозоли
2.1. Запалими аерозоли под формата на спрей
Аерозоли под формата на спрей се класифицират
при отчитане топлината на изгаряне и въз основа
на резултатите от изпитването за разстояние на
запалване, както следва:
2.1.1. Когато топлината на изгаряне е по-малка
от 20 kJ/g:
а) аерозолът се класифицира като „запалим“,
когато възниква запалване на разстояние не помалко от 15 cm, но по-малко от 75 cm;
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б) аерозолът се класифицира като „изключително запалим“, когато възниква запалване на
разстояние, равно или по-голямо от 75 cm;
в) когато при изпитването за разстояние на
запалване не се получи запалване, се извършва
изпитване в затворено пространство; в този случай
аерозолът се класифицира като „запалим“, когато
време-еквивалентът е не по-голям от 300 s/m3 или
плътността на дефлаграция е не по-голяма от 300 g/
m3; в противен случай аерозолът се класифицира
като „незапалим“.
2.1.2. Когато топлината на изгаряне е не помалка от 20 kJ/g, аерозолът се класифицира като
„изключително запалим“, когато възникне запалване на разстояние, равно или по-голямо от 75 cm;
в противен случай аерозолът се класифицира като
„запалим“.
2.2. Запалими аерозоли под формата на пяна
Аерозоли под формата на пяна се класифицират въз основа на резултатите от изпитването за
запалимост на пяна.
2.2.1. Аерозолът се класифицира като „изключително запалим“, когато:
а) височината на пламъка е не по-малка от
20 cm и пламъкът е устойчив в продължение на
2 s или повече, или
б) височината на пламъка е не по-малка от
4 cm и пламъкът е устойчив в продължение на
7 s или повече.
2.2.2. Аерозол, който не отговаря на критериите по т. 2.2.1, се класифицира като „запалим“,
когато височината на пламъка е не по-малка от
4 cm и пламъкът е устойчив в продължение на
2 s или повече.
3. Изпитвания за запалимост на аерозоли
3.1. Изпитване на аерозолни спрейове за разстояние на запалване
3.1.1. Въведение
3.1.1.1. С този метод за изпитване се определя
разстоянието на запалване на аерозолен спрей
с цел оценка на опасността от възпламеняване.
Аерозолът се пръска по посока на източника
на запалване, като разстоянието между тях се
променя с по 15 cm и се наблюдава дали ще
се получи запалване и устойчиво горене на
спрея. Запалване и устойчиво горене се дефинира като стабилен пламък, съществуващ поне
5 s. За източник на запалване се използва газова горелка със син блед пламък с височина
4 – 5 cm.
3.1.1.2. Методът се прилага за аерозолни
продукти с разстояние на пръскане не по-малко
от 15 cm. Методът не се прилага за аерозолни
продукти с разстояние на пръскане, по-малко от
15 cm, такива като пръскащи пяна, мусове, гелове
или пасти или снабдени с дозиращ вентил. Аерозолни продукти, пръскащи пяна, мусове, гелове
и пасти, се подлагат на изпитване за запалимост
на аерозолна пяна.
3.1.2. Уреди и материали: необходими са следните уреди:
– ваничка с вода с поддържане на температура
20°C с точност ± 1°C;
– калибрирани лабораторни везни с точност
± 0,1 g;
– хронометър (секундомер) с точност ± 0,2 s;
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– градуирана скала, стойка и фиксатор с
градуировка в cm;
– газова горелка със стойка и фиксатор;
– термометър с точност ± 1°C;
– влагомер с точност ± 5 %;
– манометър с точност ± 0,1 bar.
3.1.3. Процедура
3.1.3.1. Общи изисквания
3.1.3.1.1. Преди изпитване всяка аерозолна
опаковка се кондиционира и след това се подготвя
чрез пръскане в продължение на около 1 s, за да
се отстрани нехомогенният материал от тръбичката
в аерозолния флакон.
3.1.3.1.2. Стриктно се спазват инструкциите
за употреба, включително това дали флаконът се
използва в изправено положение, или обърнат.
Когато се изисква разклащане, то се извършва
непосредствено преди изпитването.
3.1.3.1.3. Изпитването се извършва в среда без
течение, с възможност за вентилация, с контролирана температура 20°C (± 5°C) и относителна
влажност в обхвата 30 – 80 %.
3.1.3.1.4. Всяка аерозолна опаковка следва да
се изпитва:
а) когато е пълна – по цялостната процедура,
с горелка, на разстояние в обхвата между 15 cm
и 90 cm от изпълнителния механизъм на аерозолния флакон;
б) когато е пълна 10 – 12 % от номиналното
(% от масата) – само едно изпитване, или на разстояние 15 cm от изпълнителния механизъм, когато
при пръскането от пълен флакон изобщо не се е
получило запалване, или на разстоянието на запалване при пръскане от пълен флакон плюс 15 cm.
3.1.3.1.5. По време на изпитването флаконът
се позиционира съгласно инструкциите от етикета. Съответно се позиционира и източникът на
запалване.
3.1.3.1.6. При описаната по-долу процедура се
изисква изпитването да се прави, като разстоянието между пламъка на горелката и изпълнителния
механизъм на аерозолния флакон се променя с
по 15 cm в обхвата 15 – 90 cm. За ефективност
се започва при разстояние 60 см между пламъка на горелката и изпълнителния механизъм на
аерозолния флакон. В случай на запалване на
спрея при разстояние 60 cm разстоянието между
пламъка на горелката и изпълнителния механизъм
на аерозолния флакон се увеличава с 15 cm. Ако
при разстояние 60 cm между пламъка на горелката и изпълнителния механизъм на аерозолния
флакон не се е получило запалване, разстоянието
се намалява с 15 cm. Целта на процедурата е
да се определи максималното разстояние между
изпълнителния механизъм на аерозолния флакон
и пламъка на горелката, при което се получава
устойчиво горене на спрея, или да се установи,
че не се получава запалване на 15 cm разстояние
между пламъка на горелката и изпълнителния
механизъм на аерозолния флакон.
3.1.3.2. Изпитвателна процедура:
а) преди всяко изпитване най-малко 3 пълни
аерозолни флакона от всеки продукт се кондиционират до 20°C ± 1°C, като поне 95 % от флакона
е потопен във водата най-малко 30 min (ако флаконът е изцяло потопен, 30 min кондициониране
са достатъчни);
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б) спазват се общите изисквания; записват се
околната температура и относителната влажност;
в) претегля се един аерозолен флакон и се
записва масата му;
г) установява се вътрешното налягане и първоначалната скорост на изпразване при 20°C ±
1 °C (за да се изключат дефектни или частично
напълнени аерозолни флакони);
д) газовата горелка се закрепва на плоска
хоризонтална повърхност или на стойка посредством фиксатор;
е) запалва се газовата горелка; пламъкът трябва
да е блед и да е с височина приблизително 4-5 cm;
ж) изходният отвор на изпълнителния механизъм се поставя на необходимото разстояние от
пламъка; аерозолът се изпитва в положението,
в което е проектиран да се използва, например
изправен или обърнат надолу;
з) изравняват се нивата на отвора на изпълнителния механизъм и пламъка на горелката, като се
осигурява отворът да бъде правилно насочен към
пламъка и изравнен с нивото му (виж фигура 1);
спреят трябва да минава през горната половина
на пламъка;

Фигура 1
и) спазват се общите изисквания за разклащането на флакона;
к) задейства се вентилът на аерозолния флакон,
за да се предизвика пръскане на съдържанието
в продължение на 5 s, освен ако не се получи
запалване; ако се получи запалване, пръскането
продължава и се определя времетраенето на горенето в рамките на 5 s след запалването;
л) записват се данните за запалването за съответното разстояние между газовата горелка и
аерозолния флакон в дадената за целта таблица;
м) ако при стъпка „к“ не се получи запалване,
флаконът трябва да се изпита при друга ориентация,
например за продукти, използвани в изправено
положение – обърнат наопаки, за да се провери
дали ще се получи запалване;
н) за същия флакон се повтарят стъпки от „ж“
до „м“ още два пъти (общо 3 пъти) при същото
разстояние между газовата горелка и изпълнителния механизъм на аерозолния флакон;
о) процедурата на изпитване се повтаря за
други два аерозолни флакона от същия продукт и
при същото разстояние между газовата горелка и
изпълнителния механизъм на аерозолния флакон;
п) стъпки от „ж“ до „о“ на изпитвателната
процедура се повтарят при разстояние между
15 и 90 cm между изпълнителния механизъм на
аерозолния флакон и пламъка на горелката в
зависимост от резултата от всяко изпитване (виж
също т. 3.1.3.1.4 и 3.1.3.1.5);
р) ако при разстояние 15 cm не настъпи
запалване, процедурата с първоначално пълни
флакони приключва; процедурата приключва
също и когато запалване и устойчиво горене се
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получи при разстояние 90 cm; ако не се получи
запалване при разстояние 15 cm, се записва, че
запалването не е настъпило; при всички други
обстоятелства максималното разстояние между
пламъка на горелката и изпълнителния механизъм
на аерозолния флакон, при което е наблюдавано
запалване и устойчиво горене, се записва като
„разстояние на запалване“;
с) трябва да се проведе и едно изпитване с
3 флакона с 10 – 12 % от номиналното ниво на
пълнене; те се изпитват на разстояние между изпълнителния механизъм на аерозолния флакон и
пламъка на горелката, равно на „разстоянието на
запалване на пълните флакони + 15 cm“;
т) аерозолен флакон се изпразва до 10 – 12 %
от номиналното ниво на пълнене (по маса) чрез
пръскания с продължителност не повече от 30 s;
между пръсканията се спазват интервали от наймалко 300 s. По време на тези междинни интервали флаконите се оставят във водната ваничка
за кондициониране;
у) за флаконите с 10 – 12 % от номиналното
ниво на пълнене се повтарят стъпки от „ж“ до
„о“, като се прескачат стъпки „м“ и „н“; това
изпитване се прави, като флаконът е само в едно
положение, например изправен или обърнат надолу, което съответства на положението, при което
се е произвело запалване (ако има такова) при
пълни флакони;
ф) всички резултати се записват в таблица 1.
3.1.3.2.1. Всички опити се провеждат под димоотвеждащ аспиратор в помещение с възможност
за добра вентилация. В продължение на поне
3 min след всяко изпитване се извършва вентилация
на димоотвеждащия аспиратор и помещението.
Вземат се всички необходими предпазни мерки
за предотвратяване вдишването на продукти от
горенето.
3.1.3.2.2. Флаконите с 10 – 12 % от номиналното ниво на пълнене се изпитват само по веднъж.
В таблиците с резултатите е необходимо да има
само по един резултат за всеки отбелязан флакон.
3.1.3.2.3. Когато изпитването в положението, в
което опаковката е проектирана да се използва,
даде отрицателен резултат, изпитването се повтаря
в положение, в което е най-вероятно да се получи
положителен резултат.
3.1.4. Метод за оценка на резултатите
3.1.4.1. Всички резултати се записват. Таблица 1
показва примерна „таблица с резултати“, която
следва да се използва за целта.
Таблица 1
Дата
Наименование
на продукта
Нетен обем
Начално ниво на
пълнене
Разстояние до
Изпитване
аерозола:
15 cm
Запалване?
Да/Не
30 cm
Запалване?
Да/Не
45 cm
Запалване?
Да/Не

Температура … °C
Относителна влажност … %
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Запалване?
Да/Не
Запалване?
Да/Не
Запалване?
Да/Не

Наблюдения –
включително
положение на
флакона

3.2. Изпитване на запалване в затворено пространство
3.2.1. Въведение
С този метод за изпитване се определя запалимостта на продукти, пръскани от аерозолни
флакони, дължаща се на възможността им да се
запалват в затворено или ограничено пространство. От съдържанието на аерозолен флакон се
пръска в цилиндричен изпитвателен съд, в който
има горяща свещ. Ако настъпи видимо запалване,
се записват изминалото време и освободеното
количество аерозол.
3.2.2. Уреди и материали
3.2.2.1. Необходими са следните уреди:
– хронометър (секундомер) с точност ± 0,2 s;
– ваничка с вода с поддържане на температура
20°C с точност ± 1°C;
– калибрирани лабораторни везни с точност
± 0,1 g;
– термометър с точност ± 1°C;
– влагомер с точност ± 5 %;
– манометър с точност ± 0,1 bar;
– цилиндричен изпитвателен съд съгласно
описанието по-долу.
3.2.2.2. Подготовка на изпитвателните уреди
3.2.2.2.1. Цилиндричен съд с обем приблизително 200 dm3, с диаметър приблизително 600 mm
и с дължина приблизително 720 mm, отворен в
единия край, се изменя по следния начин:
а) към отворения край на съда се поставя
подходяща система за затваряне, състояща се от
шарнирно закрепен капак, или
б) като система за затваряне може да се използва
пластмасово фолио с дебелина 0,01 – 0,02 mm; ако
изпитването се провежда с пластмасово фолио, то
трябва да се използва по следния начин: фолиото
се опъва върху отворения край на барабана и се
фиксира с еластична лента; якостта на лентата
трябва да е такава, че като се постави около барабана, като лежи на страничната му стена и към
най-долната є точка се закрепи маса 0,45 kg, лентата
да се разтяга само 25 mm; изрязва се един 25 mm
прорез във фолиото, започващ на 50 mm от ръба
на барабана; фолиото трябва да е добре опънато;
в) в другия край на барабана, на 100 mm от
ръба, се пробива отвор с диаметър 50 mm по такъв
начин, че отворът да е в най-горно положение,
когато съдът е в легнало положение и е готов за
изпитването (фигура 2);

Флакон 1 Флакон 2 Флакон 3
%
%
%
1 2 3

1 2 3

1 2 3

Фигура 2
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г) парафинова свещ с диаметър между 20 mm
и 40 mm и с височина 100 mm се поставя върху
метална подставка с размери 200 × 200 mm; свещ
та се подменя при намаляване на височината є
под 80 mm; пламъкът на свещта се защитава от
въздействието на спрея посредством преграда,
широка 150 mm и висока 200 mm; това включва
равнината под наклон 45°, поставена на 150 mm
от основата на преградата (фигура 3);

Фигура 3
д) свещта върху металната подставка се позиционира централно спрямо двата края на барабана
(фигура 4);

Фигура 4
е) барабанът се поставя на пода или върху
опора на място, където температурата е между
15 °C и 25 °C; изпитваният продукт се впръсква в
барабана с приблизителен обем 200 dm3, в който
е източникът на запалване.
3.2.2.2.2. Обикновено продуктът излиза от
флакона под ъгъл 90° спрямо вертикалната му ос.
Описаните конфигурация и процедура се отнасят
за този тип аерозолни продукти. В случай на
необичайно функциониращи аерозолни флакони
(например такива с пръскане във вертикално
направление) е необходимо да се документират
промените в оборудването и процедурите в съответствие с правилата за добра лабораторна практика,
като например стандарт ISO/IЕC 17025:1999 Общи
изисквания за компетентност на лаборатории за
изпитване и калибриране.
3.2.3. Процедура
3.2.3.1. Общи изисквания
3.2.3.1.1. Преди изпитване всеки аерозолен
флакон се кондиционира и след това се подготвя
чрез пръскане в продължение на около 1 s с цел
да се отстрани нехомогенният материал от тръбичката в аерозолния флакон.
3.2.3.1.2. Стриктно се спазват инструкциите за
употреба, включително това, дали флаконът се
използва в изправено положение, или обърнат.
Когато се изисква разклащане, то се извършва
непосредствено преди изпитването.
3.2.3.1.3. Изпитването се извършва в среда без
течение, с възможност за вентилация, с контролирана температура 20 °C ± 5 °C и с относителна
влажност в обхвата 30 – 80 %.
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3.2.3.2. Изпитвателна процедура:
а) най-малко 3 пълни аерозолни флакона от
всеки продукт се кондиционират до 20 °C ± 1 °C
във ваничка с вода, като поне 95 % от флакона
е потопен във водата за най-малко 30 min (ако
флаконът е изцяло потопен, 30 min кондициониране са достатъчни);
б) измерва се или се изчислява действителният
обем на барабана в куб. дециметри;
в) спазват се общите изисквания; записват се
температура и относителна влажност на околната
среда;
г) установява се вътрешното налягане и първоначалната скорост на изпразване при 20 °C ±
1 °C (за да се отстранят дефектни или частично
напълнени аерозолни флакони);
д) претегля се един аерозолен флакон и се
записва масата му;
е) запалва се свещта и се затваря посредством
системата за затваряне (капак или пластмасово
фолио);
ж) изходният отвор на изпълнителния механизъм на аерозолния флакон се поставя на
35 mm от центъра на входния отвор на барабана
или по-близо – за продукт, който се разпръсква
широко настрани; задейства се хронометърът (секундомерът) и следвайки инструкциите за употреба
на продукта, спреят се насочва към центъра на
срещуположния край (капака или пластмасовото
фолио); флаконът се изпитва в положението, в
което е проектиран да се използва, например
изправен или обърнат надолу;
з) пръска се до настъпване на запалване; хронометърът се спира и се отбелязва изминалото
време; аерозолният флакон се претегля отново и
се записва масата му;
и) барабанът се вентилира и се почиства,
като се отстраняват всякакви остатъци, които
има вероятност да се отразят върху последващи
изпитвания; ако е необходимо, барабанът се оставя
да се охлади;
к) стъпки от „г“ до „и“ от изпитвателната
процедура се повтарят за други два аерозолни
флакона от същия продукт (общо 3; забележка:
всеки флакон се изпитва само веднъж).
3.2.4. Метод за оценка на резултатите
3.2.4.1. Съставя се протокол от изпитването,
съдържащ следната информация:
а) изпитван продукт и негови референтни данни;
б) вътрешно налягане и скорост на изпразване
на аерозолния флакон;
в) температура и относителна влажност на
въздуха в помещението;
г) за всяко изпитване: времето на пръскане
(в s), необходимо за постигане на запалване (ако
продуктът не се запали, това също се вписва в
протокола);
д) маса изпръскан продукт по време на всяко
изпитване (в g);
е) действителен обем на барабана (в dm3).
3.2.4.2. Време-еквивалентът (teq), необходим за
запалване на един кубичен метър, се изчислява
по следния начин:
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3.2.4.3. Плътността на дефлаграция (D def ),
необходима за постигане на запалване по време
на изпитването, се изчислява по следния начин:

3.3. Изпитване за запалимост на аерозолна пяна
3.3.1. Въведение
3.3.1.1. С този метод за изпитване се определя
запалимостта на аерозолен спрей във вид на пяна,
мус, гел или паста. От аерозолен флакон с пяна,
мус, гел или паста се пръска (приблизително 5 g)
върху часовниково стъкло. В долната част на
часовниковото стъкло се позиционира източник
на запалване (свещ, восъчен фитил, кибритена
клечка или запалка) и се наблюдава дали ще
настъпи запалване и устойчиво горене на пяната,
муса, гела или пастата. Запалването се дефинира
като стабилен пламък, поддържан най-малко 2 s
и висок минимум 4 cm.
3.3.2. Уреди и материали
3.3.2.1. Необходими са следните уреди:
– градуирана скала, стойка и фиксатор, с
градуировка в cm;
– огнеупорно часовниково стъкло с диаметър
приблизително150 mm;
– хронометър (секундомер) с точност ± 0,2 s;
– свещ, восъчен фитил, кибритена клечка
или запалка;
– калибрирани лабораторни везни с точност
± 0,1 g;
– ваничка с вода с поддържане на температура
20 °C с точност ± 1 °C;
– термометър с точност ± 1 °C;
– влагомер с точност ± 5 %;
– манометър с точност ± 0,1 bar.
3.3.2.2. Часовниковото стъкло се поставя върху
огнеустойчива повърхност в среда без течение,
която може да се вентилира след всяко изпитване. Градуираната скала се поставя точно зад
часовниковото стъкло и се държи във вертикално
положение чрез опора и фиксатор.
3.3.2.3. Скалата се позиционира по такъв начин,
че началото є да е в хоризонталната равнина, в
която е основата на часовниковото стъкло.
3.3.3. Процедура
3.3.3.1. Общи изисквания
3.3.3.1.1. Преди изпитване всеки аерозолен
флакон се кондиционира и след това се подготвя
чрез пръскане в продължение на около 1 s с цел
да се отстрани нехомогенният материал от тръбичката в аерозолния флакон.
3.3.3.1.2. Стриктно се спазват инструкциите за
употреба, включително това, дали флаконът се
използва в изправено положение, или обърнат.
Когато се изисква разклащане, то се извършва
непосредствено преди изпитването.
3.3.3.1.3. Изпитването се извършва в среда без
течение, с възможност за вентилация, с контролирана температура 20 °C ± 5 °C и с относителна
влажност в обхвата 30 – 80 %.
3.3.3.2. Изпитвателна процедура:
а) преди всяко изпитване най-малко 4 пълни
аерозолни флакона от всеки продукт се кондиционират при 20 °C ± 1 °C, като поне 95 %
от флакона е потопен във водата за най-малко
30 min (ако флаконът е изцяло потопен, 30 min
кондициониране са достатъчни);
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б) спазват се общите изисквания; записват се
температура и относителна влажност на околната
среда;
в) установява се вътрешното налягане при
20 °C ± 1 °C (за да се отстранят дефектни или
частично напълнени аерозолни флакони);
г) измерват се скоростта на изпразване или
дебитът на аерозолния продукт, който ще бъде
изпитван, така че количеството освободен изпитван
продукт да може да се измери по-точно;
д) претегля се един аерозолен флакон и се
записва масата му;
е) на основата на измерената скорост на изпразване или дебит и при спазване на инструкциите на
производителя се пръска около 5 g от продукта в
центъра на чисто часовниково стъкло с цел да се
получи купчинка с височина не повече от 25 mm;
ж) в рамките на 5 s след края на пръскането
пламъкът от източника на запалване се допира до
края на пробата в долната є част и едновременно
с това се задейства хронометърът (секундомерът);
ако е необходимо, източникът на запалване се отстранява от края на пробата след приблизително 2 s,
за да се види ясно дали е настъпило запалване; ако
не се наблюдава запалване на пробата, източникът
на запалване отново се допира до края на пробата;
з) ако се получи запалване, трябва да се отбележи следното:
– максимална височина на пламъка в cm над
основата на часовниковото стъкло;
– продължителност на устойчивостта на пламъка в s;
– подсушаване и претегляне отново на аерозолния флакон и изчисляване масата на изпръскания продукт;
и) зоната на провеждане на изпитванията се
вентилира непосредствено след всяко изпитване;
к) ако не се получи запалване и изпръсканият
продукт остава във вид на пяна или паста през
цялото време, стъпки от „д“ до „и“ се повтарят;
продуктът се оставя да престои 30 s, 1 min, 2 min
или 4 min, преди да се доближи източникът на
запалване;
л) стъпки от „д“ до „к“ от изпитвателната процедура се повтарят още два пъти (общо 3 пъти)
за същия флакон;
м) стъпки от „д“ до „л“ от изпитвателната процедура се повтарят за други два аерозолни флакона
(общо 3 флакона) от същия продукт.
3.3.4. Метод за оценка на резултатите
3.3.4.1. Съставя се протокол от изпитването,
съдържащ следната информация:
а) дали продуктът се запалва;
б) максимална височина на пламъка в cm;
в) продължителност на устойчивостта на пламъка в s;
г) маса на изпитания продукт.“

Заключителна разпоредба
§ 19. Постановлението влиза в сила от 29 ап
рил 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов

13189

Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 285
ОТ 30 НОЕМВРИ 2009 Г.

за приемане на Наредба за определяне на
процедурите за администриране на нередности
по фондове и програми, съфинансирани от
Европейския съюз
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за определяне на процедурите за администриране на
нередности по фондове и програми, съфинансирани от Европейския съюз.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г. за създаване на Съвет за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (обн., ДВ, бр. 13 от 2003 г.;
изм. и доп., бр. 49 от 2003 г., бр. 95 от 2004 г.,
бр. 60 и 93 от 2006 г., бр. 37, 47, 57 и 79 от
2008 г. и бр. 39 и 71 от 2009 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 1, т. 3 думите „както и предоставянето на дирекцията по чл. 9 в 10-дневен срок
от регистрацията на информация за случаи на
нередности и измами, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности, установени и/или регистрирани в администрациите
им;“ се заличават;
б) алинея 3 се отменя.
2. В чл. 9 думите „дирекция „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“
в администрацията на Министерския съвет“ се
заменят с „отдел „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи“.
3. Членове 10б, 13а, 14, 16, 16а, 16б, 16в, 16г
и 17 се отменят.
4. Приложение № 1 към чл. 16а се отменя.
5. В § 1а от допълнителните разпоредби
т. 2 се отменя.
§ 2. Постановлението се приема на основание
чл. 7а от Закона за нормативните актове във
връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 от Постановление
№ 18 на Министерския съвет от 2003 г. за
създаване на Съвет за координация в борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове и програми,
съфинансирани от Европейския съюз
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се уреждат процедурите
за администриране на нередности по фондове
и програми, съфинансирани от Европейския
съюз (ЕС), включващи:
1. регистриране и администриране на сигнали за нередности по фондове и програми,
съфинансирани от ЕС;
2. регистриране, администриране и докладване на установени нередности по фондове
и програми, съфинансирани от ЕС, както и
последващото им проследяване;
3. контрола върху прилагането на процедурите по т. 1 и 2.
Чл. 2. Процедурите по чл. 1 се прилагат за:
1. предприсъединителните програми на
ЕС – ФАР, ИСПА (КФ Регламент 1164/94) и
САПАРД;
2. преходния финансов инструмент;
3. частта за Шенген от Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и
за подпомагане изпълнението на Шенгенското
споразумение (Инструмента Шенген);
4. оперативните програми, съфинансирани
от Структурните фондове и Кохезионния фонд;
5. двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по вътрешните граници на ЕС
между Република България – Република Гърция
и Република България – Румъния;
6. двустранните програми за трансгранично сътрудничество по външните граници
на ЕС между Република България – бивша
Югославска република Македония, Република
България – Република Сърбия и Република
България – Република Турция;
7. Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони;
8. Европейския фонд за гарантиране на
земеделието;
9. Европейския фонд за рибарство;
10. многонационални програми и други, финансирани/съфинансирани от бюджета на ЕС.
Чл. 3. Отговорни за прилагането на процедурите по чл. 1 са:
1. по чл. 1, т. 1 – министрите, ръководителите на ведомствата и на административните
структури и звена, представени в Съвета за
координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности;
2. по чл. 1, т. 2 – ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове
и програми;

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

3. по чл. 1, т. 3 – председателят на Съвета
за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности и ръководителят на отдел
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството
на вътрешните работи.
Г л а в а

в т о р а

АДМИНИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА
НЕРЕДНОСТИ
Чл. 4. Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във
връзка с изпълнението на проекти и програми,
финансирани от фондовете на ЕС.
Чл. 5. Служителите на административните
структури, участващи във финансовото управление и контрол на програми, финансирани
от фондове на ЕС, са задължени да подават
сигнали за нередности или за подозрение за
нередности на служителя по нередностите и/
или компетентното вътрешно звено, отговорно
за проверка на получени сигнали в съответната
институция.
Чл. 6. При наличие или съмнение за връзка
на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на
нередност информацията се подава директно
до един или до няколко от следните органи:
1. ръководителите на структурите, администриращи европейски фондове и програми;
2. ресорния заместник-министър или ръководител на ведомство;
3. председателя на Съвета за координация
в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
(Съвета АФКОС) и до ръководителя на отдел
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството
на вътрешните работи;
4. Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) към Европейската комисия.
Чл. 7. Всяко лице, подало сигнал за нередности и измами, е защитено по силата на
действащото законодателство от уволнение или
понасяне на друг негативен ефект вследствие
и като резултат от подаването на сигнал за
нередности и измами.
Чл. 8. Сигналите за нередности могат да
бъдат:
1. сигнал извън ведомството – от външни
контролни органи, от средствата за масово
осведомяване, от отделни лица;
2. сигнал в рамките на ведомството – от
вътрешни контролни органи, от звеното за
вътрешен одит, от служител вследствие на изпълнение на заложените в контролната среда
проверки и други;
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3. устни или писмени сигнали – могат да
бъдат подавани и анонимно.
Чл. 9. Министерствата, ведомствата и
административните структури, представени
в Съвета АФКОС, осигуряват възможност за
подаване на сигнали за нередности на своите
интернет страници.
Чл. 10. (1) Всеки сигнал за нередност или
измама, който не се отнася до дейността на
звеното, в което е получен, се препраща до
звеното или ведомството, за чиято дейност се
отнася, с копие до ръководителя на получаващото ведомство.
(2) В случаите, в които сигналите за нередност съдържат информация за подозрение за
измама, в която участват органите по чл. 6,
т. 1 и 2, сигналът се препраща на съответните
правоохранителни органи с копие до председателя на Съвета АФКОС.
Чл. 11. (1) Министерствата, ведомствата и
административните структури, представени в
Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности, поддържат регистър
на всички получени сигнали за нередности.
(2) Регистърът на сигналите за нередности
съдържа най-малко следната информация: номер и име на договора, програмата, по която е
финансиран, описание на нарушението, източник на сигнала, етап на проверката, предприети
действия, заключение.
Чл. 12. (1) По всеки сигнал се правят
проверки за установяване достоверността на
изложените в него обстоятелства.
(2) При потвърждаване на достоверността
по ал. 1 и оценка относно това, дали сигналът
попада в обхвата на дефиницията за нередност
или подозрение за измама, се стартира процедурата по регистриране на нередност.
Г л а в а

т р е т а

АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ
Раздел I
Регистриране на нередности
Чл. 13. (1) Министрите, ръководителите на
ведомства и на структури, администриращи европейски фондове и програми в ръководените
от тях администрации:
1. утвърждават вътрешни правила за установяване, регистриране, докладване, последващи
действия и проследяване случаите на нередности
и измами;
2. организират поддържането на регистри
за нередности, в които се регистрират всички
установени случаи на нередности по съответната програма.
(2) Регистрите по ал. 1, т. 2 се поддържат
във формат съгласно приложение № 1.
Чл. 14. (1) Задължение за регистриране
на нередност възниква при първоначално
административно или съдебно установяване,
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което включва първата писмена оценка от
компетентен орган – административен или
съдебен, която съдържа заключение въз основа
на конкретни факти, че е извършена нередност,
без да се засяга възможността това заключение
впоследствие да бъде преразгледано или отменено в хода на развитието на административното
или съдебното производство.
(2) Случаите на нарушения, които се отнасят
до проекти, по които не са осъществени каквито и да са плащания на публична финансова
помощ по европейски фондове и програми, не
се регистрират като нередности с изключение
на случаите на нередности, касаещи измами.
(3) В случаите по ал. 2 съответното звено
предприема необходимите корективни действия
по конкретния случай на нарушение.
(4) Регистрирането на нередност не се обвързва с начина и момента на възстановяване
на средства по нередността.
Чл. 15. (1) Министерствата, ведомствата и
административните структури, администриращи
европейски фондове и програми, поддържат
досие за всеки случай на установена нередност.
(2) Досието по нередността съдържа цялата приложима документация, събрана във
връзка със съответния случай на нередност,
включително:
1. доклади за нередността;
2. документацията по проведеното разследване, в т.ч. всички писмени доказателства по
случая;
3. извадки от одиторски доклади, когато е
приложимо;
4. всякакъв вид кореспонденция, свързана
с установяването на нередността;
5. информация, свързана със съдебни дела,
информация по възстановяването на дължимите
суми и други.
(3) Досието по нередността носи националния идентификационен номер, под който е
регистрирана съответната нередност.
Чл. 16. (1) Всеки нов случай на нередност
по програма САПАРД, Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и
Европейския фонд за рибарство се регистрира
последователно в регистърa за нередности
съгласно приложение № 1 под поставен от
Държавен фонд „Земеделие“ национален идентификационен номер, определян по начин,
указан във вътрешните правила за работа на
Агенция САПАРД и Разплащателната агенция.
(2) Всеки нов случай на нередност по
Структурните фондове и Кохезионния фонд
се регистрира последователно в регистъра за
нередности под поставен от Управляващия орган определен национален идентификационен
номер. Начинът на образуване на националния
идентификационен номер е указан в образеца
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на Тримесечно уведомление за нередности по
отношение на структурните политики съгласно
приложение № 2.
(3) Всеки нов случай на нередност по програмите съгласно чл. 2, т. 5, 6 и 10 се регистрира
последователно в регистъра за нередности под
поставен от Администриращия орган определен
национален идентификационен номер. Начинът
на образуване на националния идентификационен номер е указан в образци на Тримесечно
уведомление за нередности съгласно прило
жение № 3 и приложение № 4.
(4) Когато в резултат на събрана документация бъде установено, че нередността подлежи
на докладване до ОЛАФ, отдел „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
(АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи поставя общ идентификационен код – CCI
номер, и го предоставя писмено на съответния
управляващ орган по Структурните фондове
или Кохезионния фонд.
Раздел II
Докладване на нередности
Чл. 17. Структурите, администриращи европейски фондове и програми, прилагат вътрешни
правила за докладване на нередности и измами.
Чл. 18. (1) Структурите, администриращи
Структурните фондове и Кохезионния фонд,
докладват на отдел „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи всяко
тримесечие всички нови случаи на нередности/
измами и последващите действия, промени
по вече докладвани случаи на нередности,
включващи нова и/или липсваща в предходните уведомления информация във формата на
уведомления, съгласно изискванията, прилагани
за съответните програми и фондове на ЕС.
(2) Разплащателната агенция докладва на
отдел „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи всяко тримесечие
всички нови случаи на нередности/измами,
надвишаващи равностойността на 10 000 евро
европейско съфинансиране, както и последващите действия, промените по вече докладвани
случаи на нередности, включващи нова и/или
липсваща в предходните уведомления информация във формата на уведомления, съгласно
изискванията, прилагани за Европейския фонд
за гарантиране на земеделието, Европейския
фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.
(3) Сроковете за предоставяне на тримесечно уведомление по ал. 1 и 2 и съответно
воденият съгласно приложение № 1 регистър
за нередности са, както следва:
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1. за първото тримесечие на текущата година – 30 април на текущата година;
2. за второто тримесечие на текущата година – 31 юли на текущата година;
3. за третото тримесечие на текущата година – 31 октомври на текущата година;
4. за четвъртото тримесечие на текущата
година – 31 януари на следващата година.
(4) Когато за съответния период няма установени случаи на нередности и регистрираните
в предходни периоди нередности са приключени, съответните докладващи органи декларират липсата на нередности по съответната
програма до отдел „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи, освен в случаите, когато съществува аналогична
функционалност в модулите за електронно докладване и декларирането на тези обстоятелства
е осъществено чрез тези модули.
(5) Когато за съответния период няма настъпила съществена промяна по вече докладвани
нередности, докладващите органи декларират
това обстоятелство до отдел „Координация на
борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“
в Министерството на вътрешните работи и не
изпращат уведомления по ал. 1.
(6) Тримесечните уведомления за нередности
по Структурните фондове и Кохезионния фонд
и програмите по чл. 2, т. 5, 6 и 10 се изготвят в
4 оригинални екземпляра – единият се прилага
към досието на нередността, а останалите 3 се
изпращат на отдел „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи.
(7) Разплащателната агенция докладва на
отдел „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството
на вътрешните работи всяко тримесечие всички
случаи на нередности/измами на стойност,
по-малка от 10 000 евро европейско съфинансиране, съгласно формата на Регистъра
на нередностите и измамите на стойност под
10 000 евро по приложение № 1. Регистърът
включва всички нови случаи на нередности,
както и актуализация на вече докладваните
случаи.
(8) Структурите, администриращи европейски фондове и програми, предоставят на отдел
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството
на вътрешните работи водените от тях регистри
за нередности съгласно приложение № 1.
Чл. 19. (1) Отдел „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в
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Министерството на вътрешните работи докладва
на Европейската служба за борба с измамите
(ОЛАФ) в Европейската комисия в рамките
на втория месец считано от края на всяко
тримесечие всички нови случаи на нередности/
измами и последващите действия и/или промени по вече докладваните случаи на установени
нередности/измами, включително всяка нова и/
или липсваща в предходните информация във
формата съгласно изискванията, приложими за
съответната програма/фонд.
(2) Докладването по ал. 1 по предприсъединителните инструменти и Преходния финансов
инструмент се извършва и до съответните генерални дирекции на Европейската комисия.
Чл. 20. (1) Структурите, администриращи
европейски фондове и програми, докладват
незабавно случаите на нередности на отдел
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството
на вътрешните работи, когато:
1. има основание да се счита, че те биха
имали бързо отражение извън територията на
страната;
2. има основание да се счита, че те представляват нова неправомерна практика.
(2) Отдел „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи докладва
незабавно случаите по ал. 1 на Европейската
служба за борба с измамите (ОЛАФ) в Европейската комисия.
Чл. 21. Отдел „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи не
докладва нередности до Европейската комисия/
ОЛАФ под праговете, както следва:
1. по Програма САПАРД – нередности
на стойност, по-малка от равностойността на
4000 евро европейско съфинансиране;
2. по програми ФАР – нередности на стойност, по-малка от 10 000 евро европейско
съфинансиране;
3. по Структурните фондове и Кохезионния фонд, по програмите по чл. 2, т. 5,
6 и 10, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони, Европейския
фонд за гарантиране на земеделието, Европейския фонд за рибарство – нередности на
стойност, по-малка от равностойността на
10 000 eвро европейско съфинансиране, освен
ако това не е изрично изискано от Европейската комисия.
Чл. 22. (1) Отдел „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи не
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докладва на Европейската комисия/ОЛАФ случаите на нередности по Структурните фондове
и Кохезионния фонд, когато:
1. нередността се състои единствено в цялостно или частично неизпълнение на операция,
която е част от съфинансираната оперативна
програма, поради фалит на бенефициента;
2. са докладвани доброволно от бенефициента на Управляващия орган или на Сертифициращия орган преди разкриването им от
който и да е от тях, независимо дали преди
или след включването на въпросния разход в
сертифицирания отчет, представен на Европейската комисия;
3. са разкрити и коригирани от Управляващия орган или от Сертифициращия орган
преди включването на въпросния разход в
отчет за разходите, представен на Европейската комисия.
(2) Отдел „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси
на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи не докладва
на Европейската комисия/ОЛАФ случаите на
нередности по Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони, Европейския
фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд за рибарство, когато:
1. са докладвани доброволно от бенефициента
на администриращия орган по Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на
земеделието и преди откриването от този орган,
независимо дали преди или след плащането на
публичната помощ;
2. са докладвани доброволно от бенефициента
на администриращия или на Сертифициращия
орган по Европейския фонд за рибарство и
преди откриването им от който и да е от тях,
независимо дали преди или след плащането на
публичната помощ;
3. администриращият орган по Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за гарантиране
на земеделието открие грешка по отношение
на допустимостта на финансираните разходи
и коригира грешката преди изплащането на
обществената помощ;
4. са открити и коригирани от администриращия орган или сертифициращия орган по
Европейския фонд за рибарство преди каквото и
да е плащане към бенефициента на публичното
финансиране и преди включването на дадените
разходи в отчета за разходите, представян на
Европейската комисия; въпреки това случаи на
подозрение за измама задължително трябва да
бъдат докладвани.
Чл. 23. (1) Отдел „Координация на борбата
с правонарушенията, засягащи финансовите
интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи пре-
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доставя информацията по чл. 19 и 20 едновременно с изпращането є до Европейската
служба за борба с измамите в Европейската
комисия и на:
1. националния ръководител, когато се отнася
до програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове на ЕС;
2. ръководителя на сертифициращия орган
в Министерството на финансите, когато се
отнася до програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС,
и до двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по чл. 2, т. 6;
3. министъра на земеделието и храните
като компетентен орган по смисъла на чл. 2а
от Закона за подпомагане на земеделските
производители – по отношение на средствата
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския фонд
за рибарство.
(2) В срока по ал. 1 отдел „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
(АФКОС)“ в Министерството на вътрешните
работи предоставя получената информация по
чл. 18, която не е докладвана до ОЛАФ, съгласно изключенията по чл. 21, както следва:
1. на националния ръководител, когато се
отнася до програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове на ЕС;
2. на ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите, когато се
отнася до програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС,
и до двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по чл. 2, т. 6.
(3) В срока по ал. 1 отдел „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
(АФКОС)“ в Министерството на вътрешните
работи предоставя получената информация по
чл. 18, ал. 8, както следва:
1. на националния ръководител, когато се
отнася до програми, съфинансирани по предприсъединителни фондове на ЕС;
2. на ръководителя на сертифициращия орган в Министерството на финансите, когато се
отнася до програми, съфинансирани по Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС,
и до двустранните програми за трансгранично
сътрудничество по чл. 2, т. 6.
Чл. 24. Отдел „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи
подпомага методически съответните органи
и лица при прилагането на процедурите по
чл. 1, т. 1 и 2.
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Чл. 25. Отдел „Координация на борбата с
правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“
в Министерството на вътрешните работи предоставя обобщена информация за случаите
на нередности на годишна база в доклада за
дейността на Съвета АФКОС.

4. да уведомят за нарушения на бюджетната
дисциплина финансовите контролни органи,
когато е приложимо.
Чл. 29. Неправомерно изплатените суми,
включително лихвата, могат да бъдат при
спаднати от последващо плащане, на което
бенефициентът има право, когато е приложимо.

Раздел III
Използване на информационни системи за докладване и наблюдение на нередности и измами

Раздел V
Приключване на нередност

Чл. 26. (1) За целите на отчитането и докладването на случаите на установени нередности
управляващите органи/междинните звена на
оперативните програми, финансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, използват
модул „Нередности“ в информационната система
за управление и наблюдение (ИСУН).
(2) Информацията, въведена в ИСУН, трябва да съответства на информацията, подадена
на хартиен носител към отдел „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи
финансовите интереси на Европейските
общности“ (АФКОС) в Министерството на
вътрешните работи.
Чл. 27. За целите на докладването на нередности на тримесечна база се използват,
когато това е възможно, модули, предоставени
от Европейската комисия за електронно докладване от:
1. Разплащателната агенция по Европейския
фонд за гарантиране на земеделието, Европейския земеделски фонд за развитие на селските
райони и Европейския фонд за рибарство;
2. управляващите органи и междинните
звена по Структурните фондове и Кохезионния
фонд на ЕС;
3. изпълнителни агенции по предприсъединителните инструменти.
Раздел IV
Последващи действия и проследяване на регистрираната нередност
Чл. 28. При установяване и регистриране на
нередност органите, отговорни за прилагането
на чл. 1, т. 2, са длъжни:
1. да уведомят компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;
2. след установяване на недължимо платените
и надплатените суми, както и на неправомерно
получените или неправомерно усвоените средства да предприемат действия по доброволно
и/или принудително възстановяване на средствата, дължими към Европейската общност
и националния бюджет;
3. да осигурят проследяване изпълнението
на корективните действия – при наличието на
такива, в т.ч. на възстановяването на дължимите
суми и на съдебните процедури;

Чл. 30. (1) Решение за приключване на
нередността се взема в случаите на:
1. възстановяване на недължимо платените
и надплатените суми, както и неправомерно
получените или неправомерно усвоените
средства;
2. приключване на започнатата процедура
по административноправен ред с влязъл в сила
административен/съдебен акт;
3. приключила административна процедура
на контролен орган, без в това число да се включват органите, администриращи европейски
средства – когато проверката на административния орган или на органа, оторизиран да
направи ревизия на заключението, е приключила, без да са установени нарушения;
4. при изпълнение на задължения на бенефициента, неизпълнението на които е било
основание за регистриране на нередността;
5. заличаване на длъжника от търговския
регистър;
6. когато нередността е открита преди извършване на плащания по проекта от управляващия орган/междинното звено и бенефициентът
поеме финансовите последици от нередността
или поиска да бъде прекратен договорът за
безвъзмездна финансова помощ.
(2) Решение за приключване на нередност
се взема в случаите по ал 1, при условие че започнатите по наказателноправен ред процедури
са приключени с влязъл в сила съдебен акт.
(3) При възникване на нови обстоятелства
разглеждането на случая може да бъде въз
обновено.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

КОНТРОЛ
Чл. 31. При осъществяване на дейността си
отдел „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на
Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството на вътрешните работи:
1. извършва административни проверки и
контрол относно прилагането на процедурата
за администриране на получените сигнали и
установени нередности в административните
структури, отговарящи за управлението и/или
контрола на средствата от ЕС, включително
изпълнението на задълженията на съответните
отговорни лица;
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2. извършва проверки относно спазването
на други допълнителни изисквания съгласно
разпоредбите на Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г.;
3. анализира резултатите от административните проверки по т. 1 – 2.
Чл. 32. (1) При осъществяване на административно-контролните си функции отдел
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството
на вътрешните работи извършва първоначални
и последващи документални проверки.
(2) Първоначалните проверки се извършват
във всяка административна структура, отговаряща пряко за управлението на средствата от ЕС.
Проверките се извършват от служители на отдел
„Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството на
вътрешните работи след писмено уведомление
до проверяваната административна структура
от директора на дирекцията. В писменото уведомление се посочват целите, срокът, мястото
на проверката, името и длъжността на лицата,
извършващи проверката.
(3) При необходимост в проверките могат
да участват външни експерти.
Чл. 33. (1) За резултатите от проверките
се изготвя доклад с констатации, препоръки и
срокове за изпълнение. Докладът се изпраща на
ръководителя на административната структура,
който в 15-дневен срок може да даде писмено
становище.
(2) В случай че докладът по ал. 1 съдържа
констатации относно нередност и/или съмнение
за измама, в която участва ръководителят на
проверяваната структура, докладът се предоставя само на председателя на съвета и/или на
съответните правоохранителни органи.
(3) В едномесечен срок от постъпването на
писменото становище се изготвя окончателен
доклад.
(4) В зависимост от констатациите в окончателния доклад ръководителят на отдел „Координация на борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности (АФКОС)“ в Министерството
на вътрешните работи:
1. дава препоръки на ръководителя на
проверяваната административна структура и
съответни срокове за тяхното изпълнение;
2. при наличие на данни за извършено
нарушение изпраща сигнал до компетентните
органи за търсене на административнонаказателна и/или дисциплинарна отговорност по
съответния ред;
3. при наличие на данни за извършено
престъпление изпраща сигнал до съответните
правоохранителни органи.
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(5) Ръководителят на проверяваната административна структура в срок до два месеца от
даване на препоръките е длъжен писмено да
уведоми ръководителя на отдел „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
(АФКОС)“ в Министерството на вътрешните
работи за предприетите действия във връзка с
изпълнението им.
Чл. 34. Служители от отдел „Координация
на борбата с правонарушенията засягащи финансовите интереси на Европейските общности
(АФКОС)“ в Министерството на вътрешните
работи извършват последващи проверки по
спазване и изпълнение на препоръките по
докладите по чл. 33, ал. 3.
Чл. 35. При извършване на проверки по
чл. 32 и чл. 31, т. 2 от отдел „Координация
на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности
(АФКОС)“ в Министерството на вътрешните
работи служителите в проверяваните административни структури са длъжни:
1. да оказват съдействие на проверяващите;
2. да осигуряват на проверяващите свободен
достъп до служебните помещения и до цялата
документация, включително до съхраняваната
на електронен носител;
3. да предоставят в определените от проверяващите срокове изисканата информация.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. По смисъла на наредбата:
1. „Нередност“ съгласно определението, дадено в чл. 1, параграф 2 от Регламент 2988/95,
означава всяко нарушение на разпоредба на
правото на Общността, в резултат на действие
или бездействие от икономически оператор,
което е имало или би имало за резултат нарушаването на общия бюджет на Общностите
или на бюджетите, управлявани от тях, или
посредством намаляването или загубата на
приходи, произтичащи от собствени ресурси,
които се събират направо от името на Общностите или посредством извършването на
неоправдан разход.
2. Специфични определения за нередност,
касаещи отделните фондове и програми, са
посочени в съответните за тях основни регламенти, както следва: за Структурните фондове и
Кохезионния фонд – в Регламент 1083/2006, за
програмите от ОСП – в Регламент 1848/2006,
за Европейския фонд за рибарство – в Регламент 1198/2006;
3. „Подозрение за измама“ е нередност, даваща основание за образуване на административно или съдебно производство на национално
ниво с цел да се определи съществуването на
определено умишлено поведение, по-специално измама, така както е посочено в член 1,
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параграф 1, буква „а“ от Конвенцията относно
защитата на финансовите интереси на Европейските общности [18], на основание член К.3 от
Договора за Европейския съюз „по отношение
на разходите“ е всяко умишлено действие или
бездействие, свързано със:
а) използването или представянето на фалшиви, неточни или непълни декларации или
документи, което води до злоупотреба или
незаконно присвояване на средства от общия
бюджет на Европейските общности или бюджети, управлявани пряко от или от името на
Европейските общности;
б) прикриване на информация в нарушение
на конкретно задължение, имащо същия ефект;
в) разходване на такива средства за цели,
различни от тези, за които са били отпуснати
първоначално.
4. „Сигнал за нередност“ е постъпила, включително от анонимен източник, информация
за извършена нередност. За да представлява
сигнал за нередност, тази информация като
минимум следва да дава ясна референция за
конкретния проект, финансиращата програма, административно звено и описание на
нередността.
5. „Структури, администриращи европейски фондове и програми“ и „Администриращ
орган“ са административните структури, които
изпълняват функции на Агенция САПАРД, изпълнителни агенции по програма ФАР, звена
за изпълнение на проекти по програма ФАР,
Изпълнителна агенция по инструмента „Шенген“, управляващи органи по Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз, Европейския земеделски фонд за раз-
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витие на селските райони, Европейския фонд
за гарантиране на земеделието и Европейския
фонд за рибарство, Управляващ орган по
Кохезионния фонд по Регламент № 1164/94,
Управляващ орган по програмите за трансгранично сътрудничество по външните граници на
Европейския съюз, междинни звена по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони, Европейския
фонд за гарантиране на земеделието, Разплащателна агенция по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и Европейския фонд за рибарство, Национален
партниращ орган по двустранните програми за
трансгранично сътрудничество по вътрешните
граници на Европейския съюз, Оперативната
програма за трансгранично сътрудничество в
Черноморския басейн и Оперативната програма
за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа, Национално звено за контакт
по Оперативната програма за транснационално
сътрудничество в Югоизточна Европа и Национално информационно звено по Оперативната
програма за трансгранично сътрудничество в
Черноморския басейн.
6. „Администриране на сигнали за нередности
и установени нередности, касаещи бюджета на
ЕО“ е процедурата по получаване на сигнали
за нередности, идентифициране на нередност,
регистриране на идентифицираната нередност,
докладване на нередността, последващо проследяване развитието на случая, включващо
корективни действия и възстановяване на
неправомерно изплатените суми по регистрираната нередност.

Регистър на нередности и измами
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Приложение № 1
към чл. 13, ал.2
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Приложение № 2
към чл. 16, ал. 2
CCI №: BG/XX/XXX/ХХ/11
ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ
за нередностите по отношение на структурните
политики съгласно условията на раздел 4 „Нередности“ на глава ІІ от Регламент (ЕО) № 1828/2006
на Комисията от 8 декември 2006 г. относно
реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО)
№ 1083/2006 на Съвета за определянето на общи
разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент (ЕО) № 1080/2006
на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейския фонд за регионално развитие
Идентификация на уведомлението
Страна членка:
България
Идентификационен
номер
за страната членка: ОПXX/XX/XX/XХX/12
Тримесечие:
XX/XX3
Дата на изпращане:		
Административен отдел в страната членка:
Лице за контакт:
Име: Тел.:
Факс: e-mail:
Детайли относно нередността
1. Описание на дейността
1.1. Име на програмата:
1.2. Дата на решението на Европейската комисия:
1.3. Приоритетна ос и операция:
1.4. Име на проекта:
1.5. Номер на проекта:
2. Нарушена разпоредба
2.1. Нарушена разпоредба на Общността:
2.2. Нарушена национална разпоредба:
3. Дата и източник на първата информация,
навеждаща на подозрение за нередност:
1

2

3

(CCI = Общ идентификационен код). С
изключение на последната цифра номерът на
досието е един и същ и е съставен от: инициали
на страната членка, година, трицифрен номер
на досието, FD=ERDF/FS=ESF/CF=Cohesion
Fund, 1 – за първоначално уведомление съгласно член 28 на раздел 4 от Регламент (ЕО)
№ 1828/2006 на Комисията, или последващ
номер при предаване на актуализирана информация съгласно член 30 на раздел 4 от
същия регламент, напр.: BG/09/001/FD/2. За
целите на първоначалното докладване Общият
идентификационен код се вписва от СО.
Националният идентификационен номер е
съставен от: инициали на оперативната програма (ТП – Техническа помощ, РК – Развитие
на конкурентоспособността, РР – Регионално
развитие, ТР – Транспорт, ОС – Околна среда,
АК – Административен капацитет, ЧР – Развитие на човешките ресурси), година, фонд
(РР=ЕФРР, СФ=ЕСФ, КФ=Кохезионен
фонд), пореден номер на регистрираната нередност, 1 – за първоначално уведомление,
напр.: ОПТП/09/РР/001/1.
Две цифри за годината и две цифри за тримесечието, напр.: 0903, 0906, 0909, 0912.
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3.1. Дата на първата информация, навеждаща
на подозрение за нередност:
3.2. Източник на първата информация, навеждаща на подозрение за нередност:
4. Начин на разкриване на нередността
5. Вид нередност
5.1. Квалификация на нередността:
(a) Установена липса на нередност4
( )
(б) Нередност
( )
(в) Подозрение за измама
( )
(г) Установена измама
( )
5.2. Приложени практики при извършване на
нередността:
5.3. Тези практики разглеждат ли
се като нови? Да ( ) Не ( ) Не зная ( )
5.4. Ако да, изпратено ли е известие до:
Комисията:
Да ( )
Дата и референтен номер:
Не ( )
Неизвестно ( )
Страни членки:
Да ( )
Дата и референтен номер
Не ( )
Неизвестно ( )
6. Участват ли други
страни
Да ( )
Не ( )
(Отбележете съответната страна/страни)
6.1. Ако да, изпратено ли е известие до съответните страни:
Да ( ) Дата и референтен номер:
Не ( )		 Неизвестно ( )
7. Период на нередност
7.1. Дата, на която, или дати, между които е
извършена нередността:
8. Власти или органи
8.1. Власти или органи, които са съставили
официалния доклад за нередността:
8.2. Власти или органи, отговорни за последващи административни или съдебни действия:
9. Дата на установяване на нередността:
10. Идентификация на участващите физически и
юридически лица или други участващи предприятия
10.1. Физически лица:
– Име:
– Фамилия:
– Адрес:
– Пощенски код:
– Град:
– Страна:
– Функция:
10.2. Юридически лица:
– Име:
– Адрес на регистрация:
– Пощенски код:
– Страна:
10.3 Други предприятия:
– Име:
– Адрес на регистрация:
– Пощенски код:
– Страна:
Финансови аспекти
11. Общ размер и разпределение между източниците на финансиране
4
Използва се при последващо докладване, когато управляващият орган е установил и
разполага с необходимите доказателствени
материали, които да удостоверят, че няма
основания за по-нататъшно разглеждане на
случая като нередност.
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11.1. Обща стойност на операцията:
11.2. Финансиране от Общността:
11.3. Финансиране от страната членка:
12. Естество и размер на установените като
неправомерни разходи
12.1. Естество на разходите:
12.2. Обща сума на разходите: от които:
Разходи на Общността:
Разходи на страната членка:
13. Сума, която би била неправомерно платена,
ако нередността не е била разкрита:
14. Финансови последици
14.1. Сума на извършените плащания по т. 12.2:
Дял на Общността:
Дял на страната членка:
14.2. Сума на разходите по т. 12.2, които още
не са извършени:
Дял на Общността:
Дял на страната членка:
14.3. Преустановено плащане:
Да [
] Сума:
Не [
], Неизвестно [
]
15. Възможност за възстановяване:
16. Общ размер на възстановената сума:
16.1. Дял на Общността:
16.2. Дял на страната членка:
17. Обща сума, подлежаща на възстановяване:
17.1. Дял на Общността:
17.2. Дял на страната членка:
Етап на процедурата
18. Предприети действия от страната членка
18.1. Междинни мерки:
19. Административни процедури:
20. Съдебни процедури:
21. Причини за отменяне на процедурите за
възстановяване:
21.1. Известена ли е Комисията преди вземане на решението за отменяне на процедурата за
възстановяване?
Да ( )
Дата и реф. номер:
Не ( ) Не зная ( )
22. Отменени ли са наказателните процедури
Да ( )
Не ( )
Не е известно ( )
23. Приключване на процедурите
23.1. Комисията известена ли е за административни или съдебни решения или основните моменти
от тях, касаещи приключване на процедурите:
Да ( )
Дата и референтен номер:
Не ( )
Не е известно ( )
24. Наложени наказания (административни и/
или съдебни):
25. Допълнителни забележки:
Дата, печат и подпис на ръководителя
на Управляващия орган:

Приложение № 3
към чл. 16, ал. 3
IRREGULARITY REPORT TEMPLATE 1
from NAO to the Member State where the
certifying authority is established
CONFIDENTIAL

Case No: XX/9999/999/X/9

Q U A R T E R LY
C O M M U N I C AT I O N
OF
IRREGULARITIES IN CONNECTION WITH THE
INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION ASSISTANCE
(IPA) CROSS-BORDER PROGRAMME
Identification of communication
Beneficiary Country:
Case Number: XX/9999/999/X/9
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Quarter:
(a) Quarter I
( )
(b) Quarter II ( )
(c) Quarter III ( )
(d) Quarter IV ( )
Date Sent: DD/MM/YYYY
Administrative Department in Beneficiary Country:
Contact Point: Name:
Phone:
Fax:
E-mail:
Details of irregularity
1. Description of Operation
1.1. Name of programme:
1.2. Identification number:
1.3. Commission decision approving the programme:
1.4. Name of measure and title of project:
1.5. Beneficiary Country’s project number:
2. Provision Infringed:
3. Date of first information leading to suspicion of
irregularity:
3.1. Source of first information leading to suspicion
of irregularity:
4. Manner in which irregularity was detected
4.1. Who detected the irregularity?
4.2. How was the irregularity detected?
5. Type of irregularity:
5.1. Qualification of Irregularity:
(a) No irregularity
( )
(b) Irregularity
( )
(c) Suspected Fraud ( )
(d) Established Fraud ( )
5.2. Practices employed in committing the
irregularity:
5.3. Are these practices considered new? Yes ( )
No ( ) Not known ( )
6. Are other countries involved? Yes ( ) No ( ) Not
Known ( )
6.1. If yes, has notification been sent?
Yes ( ) Date and reference: No ( ) Not known ( )
7. Period of irregularity:
8. Date of primary administrative or judicial finding:
9. Authorities or bodies
9.1. Authorities or bodies which drew up the Primary
administrative or judicial finding:
9.2. Authorities or bodies responsible for
administrative or judicial follow-up:
10. Name and address of natural and legal persons
involved
10.1. Natural persons:
– Name:
– First Name:
– Address:
– Postal Code:
– City:
– Country:
– Function:
10.2. Legal persons:
– Name:
– Registered Office:
– Postal Code:
– Country:
Financial aspects
11. Total amount and distribution between sources
of financing
11.1. Total amount of the operation:
11.2. Community financing:
11.3. Beneficiary Country financing:

С Т Р.

34

ДЪРЖАВЕН

12. Nature of the irregular amount:
13. Amount of the irregularity
13.1. Total irregular amount:
13.2. Community irregular amount:
13.3. Beneficiary Country irregular amount:
14. Financial consequences
14.1. Irregular amount under 13.1 already paid:
14.2. Community irregular amount under 13.2
already paid:
14.3. Beneficiary Country irregular amount under
13.3 already paid:
15.1. Irregular amount under 13.1 not yet paid:
15.2. Community irregular amount under 13.2 not
yet paid:
15.3. Beneficiary Country irregular amount under
13.3 not yet paid:
15.4. Has the payment been suspended? Yes ( )
No ( ) N/A ( )
16. Possibility of recovery:
17. Amount recovered
17.1. Total amount recovered:
17.2. Community amount recovered:
17.3. Beneficiary Country amount recovered:
18. Amount to be recovered
18.1. Total amount to be recovered:
18.2. Community amount to be recovered:
18.3. Beneficiary Country amount to be recovered:
Stage of procedures
19. Action by Beneficiary Country:
20. Has the recovery procedure been abandoned? Yes
( ) No ( ) N/A ( )
21. Have criminal proceedings been abandoned? Yes
( ) No ( ) N/A ( )
22. Sanction applied (administrative and/or judicial):
23. Additional observations:
24. Final communication: Yes ( ) No ( )

Приложение № 4
към чл. 16, ал. 3
IRREGULARITY REPORT TEMPLATE 2
from the Member State to EC
CONFIDENTIAL

Case No: XX/9999/999/X/9

Q U A R T E R LY
C O M M U N I C AT I O N
OF
IRREGULARITIES IN CONNECTION WITH
THE INSTRUMENT FOR PRE-ACCESSION
ASSISTANCE (IPA)
Cross-border programme
IDENTIFICATION OF COMMUNICATION
Reporting Country:
Country where irregularity was detected:
Case Number: XX/9999/999/X/9
Quarter:
(a) Quarter I
( )
(b) Quarter II ( )
(c) Quarter III ( )
(d) Quarter IV ( )
Date Sent: DD/MM/YYYY
Administrative Department in Reporting Country:
Contact Point: Name:
Phone:
Fax:
E-mail:
Details of irregularity
1. Description of Operation
1.1. Name of programme:
1.2. Identification number:
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1.3. Commission decision approving the programme:
1.4. Name of measure and title of project:
1.5. Project number:
2. Provision Infringed:
3. Date of first information leading to suspicion of
irregularity:
3.1. Source of first information leading to suspicion
of irregularity:
4. Manner in which irregularity was detected
4.1. Who detected the irregularity?
4.2. How was the irregularity detected?
5. Type of irregularity:
5.1. Qualification of Irregularity:
(a) No irregularity
( )
(b) Irregularity
( )
(c) Suspected Fraud ( )
(d) Established Fraud ( )
5.2. Practices employed in committing the
irregularity:
5.3. Are these practices considered new? Yes ( )
No ( ) Not known ( )
6. Are other countries involved? Yes ( ) No ( ) Not
Known ( )
6.1. If yes, has notification been sent?
Yes ( ) Date and reference: No ( ) Not known ( )
7. Period of irregularity:
8. Date of primary administrative or judicial finding:
9. Authorities or bodies
9.1. Authorities or bodies which drew up the Primary
administrative or judicial finding:
9.2. Authorities or bodies responsible for
administrative or judicial follow-up:
10. Name and address of natural and legal persons
involved
10.1. Natural persons:
– Name:
– First Name:
– Address:
– Postal Code:
– City:
– Country:
– Function:
10.2. Legal persons:
– Name:
– Registered Office:
– Postal Code:
– Country:
Financial aspects
11. Total amount and distribution between sources
of financing
11.1. Total amount of the operation:
11.2. Community financing:
11.3. Participating Countries’ financing:
11.3.1. Member State financing
11.3.2. Partner country financing
12. Nature of the irregular amount:
13. Amount of the irregularity
13.1. Total irregular amount:
13.2. Community irregular amount:
13.3. Participating Countries’ irregular amount:
13.3.1. Member State irregular amount
13.3.2. Partner country irregular amount
14. Financial consequences
14.1. Irregular amount under 13.1 already paid:
14.2. Community irregular amount under 13.2
already paid:
14.3. Participating Countries’ irregular amount
under 13.3 already paid:
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14.3.1. Member State irregular amount under
13.3.1 already paid:
14.3.2. Partner country irregular amount under
13.3.2 already paid:
15.1. Irregular amount under 13.1 not yet paid:
15.2. Community irregular amount under 13.2 not
yet paid:
15.3. Participating Countries’ irregular amount
under 13.3 not yet paid:
15.3.1. Member State irregular amount under
13.3.1 not yet paid:
15.3.2. Partner country irregular amount under
13.3.2 not yet paid:
15.4. Has the payment been suspended? Yes ( )
No ( ) N/A ( )
16. Possibility of recovery:
17. Amount recovered
17.1. Total amount recovered:
17.2. Community amount recovered:
17.3. Participating Countries’ amount recovered:
17.3.1. Member State amount recovered:
17.3.2. Partner country amount recovered:
18. Amount to be recovered
18.1. Total amount to be recovered:
18.2. Community amount to be recovered:
18.3. Participating Countries’ amount to be
recovered:
18.3.1. Member State amount to be recovered:
18.3.2. Partner country amount to be recovered:
Stage of procedures
19. Action by Beneficiary Country:
20. Has the recovery procedure been abandoned? Yes
( ) No ( ) N/A ( )
21. Have criminal proceedings been abandoned? Yes
( ) No ( ) N/A ( )
22. Sanction applied (administrative and/or judicial):
23. Additional observations:
24. Final communication: Yes ( ) No ( )
13190

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
МЯРКА 1 (2003)
СЕКРЕТАРИАТ НА
ДОГОВОРА ЗА АНТАРКТИКА

(Приета на ХХVІ Консултативно съвещание
по Договора за Антарктика, състояло се в
Мадрид от 9 до 20 юни 2003 г. Ратифицирана
със закон, приет от ХХХІХ Народно събрание
на 20 декември 2003 г. – ДВ, бр. 114 от 2003 г.
В сила от 6 октомври 2009 г.)
Представителите,
Припомняйки Договора за Антарктика и
Протокола за опазване на околната среда към
Договора за Антарктика (Протокола);
признавайки необходимостта от секретариат,
който да подпомага Консултативното съвещание
по Договора за Антарктика (КСДА) и Комитета
за опазване на околната среда (КООС) при
изпълнение на техните функции;
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припомняйки Решение 1 (2001) на ХХІV
КСДА за създаване на Секретариат към Договора за Антарктика (Секретариатът) в Буенос
Айрес, Аржентина;
препоръчват на своите правителства в
съответствие с член ІХ, т. 4 на Договора за
Антарктика да одобрят следната мярка:
Член 1
Секретариат
Секретариатът е орган на КСДА. Като такъв
той е подчинен на КСДА.
Член 2
Функции
1. Секретариатът изпълнява такива функции
за подпомагане на КСДА и КООС, каквито са
му възложени от КСДА.
2. Под ръководството и контрола на КСДА
Секретариатът по-специално:
(а) предоставя със съдействието на страната домакин административно подпомагане
на съвещанията, провеждани по Договора за
Антарктика и Протокола, и други срещи във
връзка с КСДА; административното съдействие
на Секретариата включва:
i) събиране на информация за срещите
на КСДА/КООС, например оценки
за въздействието върху околната
среда и планове за управление;
ii) подготвителна работа за и разпращане
на дневния ред на срещите и докладите;
iii) превод на документите за срещите;
iv) осигуряване на преводачески услуги;
v) копиране, организиране и разпра		
щане на документите за срещите, и
vi) съдействие на КСДА при изготвяне
на документите за срещите, включително заключителния доклад;
(b) подпомага в периода между срещите
на КСДА и КООС чрез улесняване обмена на
информация, организиране провеждането на
срещи и предоставяне на друго административно
съдействие, указано от КСДА;
(c) улеснява и координира връзките и обмена на информация между страните по всички
въпроси, по които се изисква обмен съгласно
Договора за Антарктика и Протокола;
(d) под ръководството на КСДА осигурява
необходимата координация и контакти с други
елементи на системата на Договора за Антарктика и други съответни международни органи
и организации, когато е необходимо;
(e) създава, поддържа, разработва и ако е
необходимо, публикува бази данни, отнасящи
се до действието на Договора за Антарктика
и Протокола;
(f) разпраща на страните всякаква друга
релевантна информация и разпространява информация по дейностите в Антарктика;
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(g) води, съхранява и публикува, когато е
необходимо, протоколите на КСДА и КООС
и на други срещи, свикани съгласно Договора
за Антарктика и Протокола;
(h) съдейства за наличието на информация
за системата на Договора за Антарктика;
(i) изготвя доклади по дейността си и ги
представя на КСДА;
(j) подпомага КСДА при прегледа на статута
на предишни препоръки и мерки, приети по
член ІХ на Договора за Антарктика;
(k) под ръководството на КСДА отговаря за
поддържането и актуализирането на „Справочника“ за системата на Договора за Антарктика;
(l) изпълнява такива други функции, свързани с целите на Договора за Антарктика и
Протокола, каквито могат да бъдат определени
от КСДА.
Член 3
Изпълнителен секретар
1. Секретариатът се ръководи от изпълнителен секретар, който се назначава от КСДА
измежду кандидати, които са граждани на консултативните страни. Процедурата за избор на
изпълнителен секретар се определя с решение
на КСДА.
2. Изпълнителният секретар назначава членове на персонала, необходими за осъществяване
функциите на Секретариата, и наема експерти,
когато е необходимо. Изпълнителният секретар
и другите членове на персонала служат в съответствие с процедурите, сроковете и условията,
посочени в Правилника за персонала, който
се приема с решение на КСДА.
3. В периода между срещите изпълнителният секретар провежда консултации по начин,
който ще бъде указан в Процедурните правила.
Член 4
Бюджет
1. Секретариатът осъществява своята дейност
по икономичен начин.
2. Бюджетът на Секретариата се одобрява
от представителите на всички консултативни
страни, представени в КСДА.
3. Всяка консултативна страна прави вноски
в бюджета на Секретариата. Половината от
бюджета се внася поравно от всички консултативни страни. Другата половина от бюджета
се внася от консултативните страни въз основа
на обхвата на националните им дейности в
Антарктика, като се отчитат техните възможности за плащане.
4. Начинът за изчисляване размера на
вноските се съдържа в Решение 1 (2003 г.) и
в Схемата, приложена към него. С решение
КСДА може да изменя съотношението, в което
горепосочените два критерия се прилагат, и
метода за изчисляване размера на вноските.
5. Всяка договаряща страна може по всяко
време да прави доброволни вноски.
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6. Финансовият правилник се приема с
решение на КСДА.
Член 5
Правомощия, привилегии и имунитети
1. Правомощията на Секретариата като
орган на КСДА, както и неговите привилегии
и имунитети и тези на изпълнителния секретар
и на останалите членове на персонала на територията на Република Аржентина се уреждат в
Споразумението за седалището на Секретариата
на Договора за Антарктика (Споразумение за
седалището), приет с настоящото и приложен
към тази мярка, което ще бъде сключено между
КСДА и Република Аржентина.
2. С настоящото КСДА упълномощава лицето, което изпълнява длъжността председател,
да подпише споразумението от името на КСДА
тогава, когато тази мярка влезе в сила.
3. Секретариатът може да упражнява правомощията си съгласно член 2 на Споразумението за седалището само до степента, до
която е упълномощен от КСДА. В рамките на
одобрения от КСДА бюджет и в съответствие
с всяко друго решение на КСДА с настоящото
Секретариатът се упълномощава да сключва
договори, да придобива и да се разпорежда с
движимо имущество с цел да изпълнява функциите си, предвидени в член 2 на тази мярка.
4. Секретариатът не може да придобива или
да се разпорежда с недвижимо имущество или
да завежда съдебни дела без предварителното
съгласие на КСДА.
Приложение

СПОРАЗУМЕНИЕ

за седалището на Секретариата на Договора
за Антарктика
Консултативното съвещание на Договора за
Антарктика и Република Аржентина,
убедени в необходимостта от укрепване
системата на Договора за Антарктика;
имайки предвид специалния правен и политически статут на Антарктика и особената
отговорност на консултативните страни по
Договора за Антарктика да осигурят всички
дейности в Антарктика да са в съответствие
с целите и принципите на Договора за Антарктика и неговия Протокол за опазване на
околната среда;
отчитайки Решение 1 (2001) на ХХІV КСДА
и Мярка 1 (2003) на ХХVІ КСДА за Секретариата на Договора за Антарктика в Буенос
Айрес, Аржентина;
желаейки да дадат възможност на Секретариата като орган на КСДА пълноценно и ефективно да изпълнява своите цели и функции; и
желаейки да определят правомощията на
Секретариата като орган на КСДА, както и
неговите привилегии и имунитети и тези на
изпълнителния секретар и на останалите членове на персонала на територията на Република
Аржентина;
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се споразумяха за следното:
Член 1
Определения
По смисъла на това споразумение:
a) „Договор за Антарктика“ или „договорът“
означава Договорът за Антарктика, подписан
във Вашингтон на 1 декември 1959 г.;
b) „съответните власти“ означава националните, провинциалните или местните власти
на Република Аржентина в съответствие със
законите на Република Аржентина;
с) „архиви“ означава цялата кореспонденция,
документи, ръкописи, снимки, носители на компютърни данни, филми, записи и каквито и да
са други документи на хартия, в електронен или
в друг вид, принадлежащи на или съхранявани
от Секретариата;
d) „Комитет за опазване на околната среда“
или „КООС“ означава комитетът, създаден
съгласно член 11 от Протокола;
е) „делегати“ означава представителите,
заместник-представителите, съветниците или
други лица, които представляват държавите – страни по договора;
f) „изпълнителен секретар“ означава изпълнителния секретар, назначен от КСДА да ръководи Секретариата в съответствие с документа,
създаващ Секретариата;
g) „експерт“ означава лице, ангажирано да
изпълнява краткосрочни или временни проекти
от името на Секретариата или да участва в
работата на или да изпълнява задачи от името на Секретариата, без да е задължително да
получава възнаграждение от Секретариата, но
не включва членовете на персонала;
h) „правителство“ означава правителството
на Република Аржентина;
i) „седалище“ означава помещенията, включително сгради или части от сгради, и терена,
принадлежащ към тях, независимо от собствеността, заемани от Секретариата за изпълнение
на официалната му дейност;
j) „официална дейност“ означава всички
дейности, осъществявани в съответствие с
Договора и с Протокола, включително административната дейност на Секретариата;
k) „протокол“ означава Протокола за
опазване на околната среда към Договора за
Антарктика, изготвен в Мадрид на 4 октомври
1991 г.;
l) „Секретариат“ означава Секретариатът на
Договора за Антарктика, създаден като постоянен орган на КСДА;
m) „член на персонала“ означава изпълнителния секретар и всички други лица, назначени
да работят в Секретариата и подчиняващи се
на неговия Правилник за персонала, но не
включва лицата, наети на място и на почасово
заплащане; и
n) „държавите страни“ означава държавите,
страни по Договора за Антарктика.
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Член 2
Правомощия
Секретариатът като орган на КСДА е юридическо лице и има правомощия да изпълнява
функциите си на територията на Република
Аржентина. Той има, по-специално, правото
да сключва договори, да придобива и да се
разпорежда с движимо и недвижимо имущество, да завежда и да бъде страна по съдебни
дела. Секретариатът може да упражнява правоспособността си само до степента, до която
е упълномощен от КСДА.
Член 3
Седалище
1. Седалището е неприкосновено и е изцяло
под правомощията на Секретариата.
2. Правителството предоставя помещения в
Буенос Айрес, подходящи за седалище, без да
се заплаща наем за тях.
3. Правителството предприема всички необходими стъпки да защитава седалището
срещу каквото и да е нахлуване или щети и да
предотвратява всяко накърняване на неговото
достойнство.
4. Правителството осигурява на седалището
да бъдат предоставяни от съответните власти
наличните обществени комунални услуги, като
електричество, вода, канализация, газ, поща,
телефон, телеграф, отводняване, сметосъбиране и противопожарна защита при условия
не по-малко благоприятни от тези, с които се
ползват дипломатическите мисии в Република
Аржентина.
5. Чрез КСДА Секретариатът уведомява
правителството за необходимостта от всякакви
промени относно местоположението или разширяването на неговите постоянни помещения или
архиви, както и за всяко временно настаняване
в помещения за изпълнението на официалната
дейност. Когато каквито и да са помещения,
различни от тези по ал. 2 по-горе, се ползват
или се обитават от Секретариата за изпълнение на неговата официална дейност, на тези
помещения със съгласието на правителството
се придава статут на служебни помещения на
Секретариата. В случай че са извършени каквито
и да са постоянни или временни промени в
помещенията на Секретариата в съответствие с
тази алинея, не е задължително правителството
да предоставя без заплащане на наем каквито
и да са допълнителни помещения, обитавани
от Секретариата.
6. Независимо от условията на това споразумение Секретариатът няма да разрешава в
седалището укриване на лица от правосъдие,
които избягват арест или съдебно производство или срещу които е издадена заповед за
екстрадиция или депортиране.
7. Съответните власти могат да влизат в
седалището, за да изпълняват техните задължения само със съгласието на изпълнителния
секретар и при условията, при които той/тя
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се е съгласил. Съгласието на изпълнителния
секретар се счита, че е дадено в случай на
пожар или друго извънредно положение, което
изисква незабавно защитно действие.
Член 4
Имунитети
1. В зависимост от предвиденото по договора,
протокола или това споразумение дейността на
Секретариата в Република Аржентина се подчинява на националния закон на Аржентина,
съответстващ на международното право.
2. В рамките на своята официална дейност
Секретариатът като орган на КСДА и неговата собственост, помещения и имоти имат
юрисдикционен имунитет спрямо съдебни и
административни производства освен:
а) до степента, до която КСДА изрично не
се е отказал от този имунитет;
b) по отношение на какъвто и да е договор
за доставка на стоки или услуги или какъвто
и да е заем или друга транзакция за осигуряване на финансиране, както и каквато и да е
гаранция или обезщетение по отношение на
такава транзакция или на каквото и да е друго
финансово задължение;
c) по отношение на граждански дела, заведени от трета страна, за смърт, вреда или физическо
нараняване, произтекли от инцидент, причинен
от моторно превозно средство, принадлежащо
на или управлявано от името на Секретариата,
до размера, до който застраховката не може
да покрие обезщетението;
d) по отношение на пътнотранспортно
нарушение с участието на моторно превозно
средство, принадлежащо на или управлявано
от името на Секретариата;
e) в случай на съдебен иск за трудови възнаграждения, заплати или други възнаграждения,
дължими от Секретариата;
f) по отношение на насрещен иск, пряко
свързан със съдебно производство, започнато
от Секретариата;
g) по отношение на искове, заведени във
връзка с недвижим имот, намиращ се в Репуб
лика Аржентина; и
h) по отношение на действия, основани на
статута на Секретариата като наследник или
ползвател на собственост, намираща се в Република Аржентина.
3. Собствеността, помещенията и имотите
на Секретариата имат имунитет по отношение
на каквато и да е форма на ограничения или
контрол, като реквизиция, конфискация, отнемане или изпълнителни действия. Те имат също
така имунитет по отношение на всяка форма
на административна или съдебна принуда,
при условие че моторни превозни средства,
принадлежащи на или управлявани от името
на Секретариата, няма да имат имунитет по
отношение на административна или съдебна
принуда, когато временно са необходими във
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връзка с предотвратяването на или разследването на произшествия, включващи такива
моторни превозни средства.
4. Нищо в това споразумение няма да накърнява или няма да се тълкува като отказ от
имунитет, от какъвто държавите се ползват на
територията на други държави.
Член 5
Цел и отказ от привилегии и имунитети
1. Привилегиите и имунитетите, предвидени
по това споразумение, са предоставени, за да
осигурят безпрепятственото функциониране на
КСДА и на Секретариата и пълната независимост на лицата, на които те са предоставени.
Те не се предоставят за лична изгода на самите
лица.
2. Освен съгласно предвиденото в ал. 3 подолу КСДА може да се откаже от привилегиите
и имунитетите, предоставени по това споразумение. Отказ от тях следва да има по отношение
на конкретен случай, при който въпросната
привилегия или имунитет биха възпрепятствали
хода на съдебно производство, като отказът
от тях може да бъде направен независимо от
целите, за които са били предоставени.
3. По отношение на делегати привилегиите
и имунитетите, предоставени им по това споразумение, могат да бъдат свалени от държавите
страни, които те съответно представляват.
Член 6
Архиви
Архивите се ползват с неприкосновеност.
Член 7
Знаме и емблема на договора
Секретариатът има право да поставя знамето
и емблемата на договора на помещенията и
транспортните средства на Секретариата и на
изпълнителния секретар.
Член 8
Освобождаване от преки данъци
В рамките на своята официална дейност
Секретариатът, неговата собственост, помещения и имоти и неговите приходи (включително
вноските, направени в Секретариата в резултат
на каквото и да е споразумение, постигнато
между държавите страни) се освобождават
от всички преки данъци, включително данък
върху доходите, данък върху лихви от капитал
и всички държавни данъци. Секретариатът се
освобождава от общински данъци с изключение
на онези, които представляват плащания за
конкретни услуги, предоставяни в съответствие
с член 3, ал. 4 по-горе.
Член 9
Освобождаване от мита и акцизи и данък
добавена стойност
1. Собствеността, ползвана от Секретариата,
необходима за неговата официална дейност
(включително публикации на КСДА, моторни

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

превозни средства и материали за официални
протоколни нужди), се освобождават от всички
мита и акцизи.
2. Секретариатът се освобождава от какъвто
и да е данък добавена стойност или подобни
данъци за стоките и услугите, включително публикации или други информационни материали,
моторни превозни средства и материали със
служебна цел, ако услугите и стоките, закупени
от Секретариата, са необходими за официално
ползване.
Член 10
Освобождаване от ограничения и забрани
Стоките, внесени или изнесени за официалната дейност на Секретариата, се освобождават
от каквито и да са забрани или ограничения,
приложими към такива стоки на основание
страната на произход.
Член 11
Препродажба
Стоки, придобити или внесени от Секретариата, към които се прилагат изключенията
по член 9 по-горе, и стоки, придобити или
внесени от изпълнителния секретар или други
членове на персонала, към които се прилага
освобождаването по член 16 или член 17 подолу, не могат да бъдат подарявани, продавани,
заeмани, давани под наем или да са предмет на
друго разпореждане в Република Аржентина,
освен при условия, предварително договорени
с правителството.
Член 12
Валута и валутен обмен
Секретариатът се освобождава от каквито
и да са ограничения по отношение на валутата и валутния обмен, включително тези по
отношение на получени, придобити, държани
средства, валута или ценни книжа или разпореждането с тях. Секретариатът може също
така без ограничения да оперира с банкови
или други сметки за свое официално ползване
в каквато и да е валута, както и да ги прехвърля
свободно в Република Аржентина или в която
и да е друга държава.
Член 13
Комуникации
1. По отношение на служебните си комуникации и изпращането на всички свои документи
Секретариатът ползва режим, който е не помалко благоприятен от обичайно предоставяния от правителството на което и да е друго
правителство, включително и на дипломатичес
ката мисия на това правителство, във връзка
с препоръчано изпращане, ставки и данъци
върху пощи и други форми на комуникация.
2. Секретариатът може да ползва всякакви
подходящи средства за комуникация, включително шифровани съобщения. Правителството
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няма да налага каквито и да са ограничения
върху служебните комуникации на Секретариата или върху разпространяването на неговите
публикации.
3. Секретариатът може да инсталира и да
използва радиопредаватели със съгласие на
правителството.
4. Служебната кореспонденция или други
служебни комуникации на Секретариата не
са предмет на цензура и се ползват с всички
гаранции, установени в националните закони
на Аржентина.
Член 14
Публикации
Внасянето и изнасянето на публикации на
Секретариата и други информационни материали, внесени или изнесени от Секретариата
в рамките на официалната му дейност, не се
ограничават по никакъв начин.
Член 15
Привилегии и имунитети на делегатите
1. Делегатите на държавите страни по време на своя престой в Република Аржентина
за упражняване на официалните им функции
се ползват от привилегиите и имунитетите на
дипломатически представители, както те са
установени от Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 18 април 1961 г.
2. Разпоредбите на ал. 1 по-горе се прилагат
независимо от отношенията, съществуващи
между правителствата, които тези лица представляват, и правителството, и не накърняват
каквито и да са допълнителни имунитети, на
които тези лица могат да имат право в Република Аржентина.
3. Привилегиите и имунитетите, посочени
в ал. 1 по-горе, не се предоставят на делегат
на правителството или на аржентински гражданин или лице с постоянно местожителство
в Република Аржентина.
4. Правителството се отнася към делегатите
с цялото надлежно уважение и предприема
всички необходими мерки за предотвратяване
на посегателства срещу личността им, тяхната
свобода или достойнство. Когато се установи,
че може да е извършено нарушение срещу
делегат, се предприемат стъпки в съответствие
със съдебните процедури на Аржентина за
разследване на въпроса и за осигуряване предприемането на всички необходими действия
по отношение на съдебното преследване на
предполагаемия нарушител.
Член 16
Изпълнителен секретар
В допълнение към привилегиите, имунитетите, освобождаването и улесненията, предвидени
в член 17 по-долу, изпълнителният секретар,
освен ако той или тя е аржентински гражданин
или лице с постоянно местожителство в Репуб
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лика Аржентина, се ползва от привилегиите,
имунитетите, освобождаването и улесненията,
на които дипломатически представител в Ре
публика Аржентина има право, включително
привилегиите, имунитетите, освобождаването
и улесненията по отношение на членове на
неговото семейство, които живеят заедно с
него, освен ако те са аржентински граждани
или лица с постоянно местожителство в Репуб
лика Аржентина.
Член 17
Членове на персонала
1. Членовете на персонала на Секретариата:
a) имат, дори след прекратяване на службата
им в Секретариата, имунитет по отношение на
съдебни дела и каквито и да са други съдебни
или административни производства или съдебни
искания по отношение на действия и актове,
извършени от тях при упражняване на служебните им функции, включително написаното или
казаното от тях;
b) не ползват обаче имунитетите, посочени
в предходната точка, в случай на пътнотранспортно нарушение, извършено от член на
персонала или от изпълнителния секретар или
в случай на граждански или административни
производства, заведени във връзка със смърт,
вреди или физическо нараняване, причинени от
моторно превозно средство, принадлежащо на
или управлявано от такъв член на персонала
или от изпълнителния секретар, до размера,
до който застраховката не може да покрие
обезщетението;
c) се освобождават от каквито и да са задължения по отношение на военна служба и
всякакъв друг вид задължителна служба, освен
ако те са аржентински граждани или лица с
постоянно местожителство в Република Аржентина;
d) се освобождават от прилагането на закона, отнасящ се до регистрация на чужденци
и имиграция;
e) освен ако те са аржентински граждани или
лица с постоянно местожителство в Република
Аржентина, се ползват от същото освобождаване от ограничения по отношение на валутата
и валутния обмен, каквото се предоставя на
служители със сравним ранг от международно
представителство в Република Аржентина;
f) освен ако те са аржентински граждани
или лица с постоянно местожителство в Република Аржентина, при заемането на поста
им в Република Аржентина за първи път се
освобождават от митнически сборове и други
подобни такси (освен плащания за услуги) по
отношение на вноса на обзавеждане, моторни
превозни средства и други лични вещи, които
са тяхна собственост или са притежавани от
тях или вече са поръчани от тях и са предназначени за лично ползване или за обзавеждане;
такива стоки се внасят в срок шест месеца
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след първото влизане на члена на персонала
в Република Аржентина, но при изключителни обстоятелства правителството предоставя
удължаване на този период; придобитите или
внесени от персонала стоки, които са били
освободени по тази точка, не могат да се подаряват, продават, заeмат, дават под наем или
да са предмет на друго разпореждане, освен
при условия, предварително договорени с правителството; мебелите и личните вещи могат
да бъдат изнесени безмитно при напускането
на Република Аржентина при прекратяване на
служебните функции на члена на персонала;
g) се освобождават от всички данъци върху
доходите, получени от Секретариата; това освобождаване не се прилага към членовете на
персонала, които са аржентински граждани или
лица с постоянно местожителство в Република
Аржентина;
h) имат подобни улеснения за репатриране,
каквито са предоставени на представители на
международни органи по време на международни кризи;
и
i) имат лична неприкосновеност по отношение на каквато и да е форма на личен арест
или задържане или отнемане на техен личен
багаж, освен ако са аржентински граждани или
лица с постоянно местожителство в Република
Аржентина.
2. Привилегиите и имунитетите, прилагани
към членовете на персонала в съответствие с
точки c), d), e), f), h) и i) на ал. 1 по-горе, се
прилагат също така и към членовете на техните
семейства, живеещи заедно с тях, освен ако те
са аржентински граждани или лица с постоянно
местожителство в Република Аржентина.
Член 18
Експерти
При упражняване на техните функции експертите ползват следните привилегии и имунитети до степен, необходима за осъществяване
на техните функции, включително по време на
пътуванията им в Република Аржентина:
a) имунитет по отношение на съдебни дела
и каквито и да са други съдебни или административни производства или съдебни искания
по отношение на актове и действия, извършени от тях при упражняване на служебните им
функции, включително написаното или казаното
от тях; този имунитет обаче не се прилага нито
в случай на пътнотранспортни нарушения, извършени от такива експерти, нито в случай на
гражданско или административно производство,
образувано по повод смърт, вреди или физическо
нараняване, причинени от моторно превозно
средство, принадлежащо на или управлявано от
експерт, до размера, до който застраховката не
може да покрие обезщетението; този имунитет
продължава, след като функциите на експерта
към Секретариата са преустановени;
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b) неприкосновеност на техните служебни
книжа и документи, както и други служебни
материали, които са свързани с изпълнение на
функциите на Секретариата;
c) освен ако те са аржентински граждани
или лица с постоянно местожителство в Република Аржентина, същото освобождаване
от ограничения по отношение на валутата
и валутния обмен, каквото се предоставя на
представители на чуждестранно правителство
с временна мисия в Аржентина от името на
това правителство; и
d) освен ако те са аржентински граждани
или лица с постоянно местожителство в Репуб
лика Аржентина, имунитет от личен арест и
задържане и от изпълнителни действия срещу
личния им багаж.
Член 19
Визи
1. Всички лица, имащи официална работа
със Секретариата (а именно делегати и членове
на тяхното семейство, живеещи заедно с тях,
членове на персонала на Секретариата и всеки
член на техните семейства, живеещ с тях, и
експертите, посочени в член 18 по-горе), имат
право да влизат, да пребивават и да напускат
Република Аржентина.
2. Правителството предприема всички мерки,
необходими за улесняване влизането в Репуб
лика Аржентина, престоя на нейна територия
и напускането є на всички лица, посочени в
ал. 1 по-горе. Когато се изискват визи, те се
предоставят без чакане или забава и безплатно
при представяне на удостоверение, че лицето,
искащо виза, е лице, посочено в ал. 1 погоре. В допълнение правителството улеснява
пътуването на такива лица на територията на
Република Аржентина.
Член 20
Сътрудничество
Секретариатът постоянно изцяло си сътрудничи със съответните власти, за да предотврати
каквото и да е нарушаване на привилегиите,
имунитетите и улесненията, предвидени в
това споразумение. Правителството си запазва суверенното право да предприема разумни
мерки за опазване на сигурността. Нищо в
това споразумение не пречи на прилагането на
законите, необходими за опазване на здравето
и налагане на карантина, или по отношение
на Секретариата и неговите служители – на
законите, отнасящи се до обществения ред.
Член 21
Уведомление за назначения, лични карти
1. Консултативното съвещание по Договора
за Антарктика уведомява правителството за
назначаването на изпълнителен секретар и
датата, от която той или тя заема или освобождава поста.
2. Секретариатът уведомява правителството,
когато член на персонала заема или напуска
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неговия/нейния пост или когато експерт започне
или приключи проект или задача.
3. Секретариатът изпраща два пъти годишно
на правителството списък на всички експерти
и членове на персонала и членовете на техните
семейства, живеещи заедно с тях в Република
Аржентина. Във всеки отделен случай Секретариатът посочва дали тези лица са аржентински
граждани или лица с постоянно местожителство
в Република Аржентина.
4. Колкото е възможно по-скоро след уведомяването за тяхното назначаване, правителството издава на всички членове на персонала и
експерти карта, носеща снимка на притежателя,
указваща, че той/тя са членове на персонала
или експерти, в зависимост от случая. Тази
карта се приема от съответните власти като
доказателство за самоличност и назначение.
На членовете на техните семейства, живеещи
заедно с тях, също се издава карта за самоличност. Когато член на персонала или експерт
приключи своята служба, Секретариатът връща
на правителството неговата/нейната карта за
самоличност заедно с картите за самоличност,
издадени на членовете на неговото/нейното
семейство, живеещи заедно с тях.
Член 22
Консултации
Правителството и Секретариатът като орган
на КСДА провеждат консултации по искане
на кой да е от тях по въпроси, възникнали по
споразумението. Ако какъвто и да е въпрос не
бъде решен своевременно, Секретариатът го
отнася до КСДА.
Член 23
Изменение и допълнение
Това споразумение може да бъде изменено
и допълнено със споразумение между правителството и КСДА.
Член 24
Уреждане на спорове
Всеки спор, възникнал по тълкуването или
прилагането на това споразумение, се урежда
чрез консултации, преговори или по какъвто
и да е друг взаимно приемлив начин, който
може да включва възможност за задължителен
арбитраж.
Член 25
Влизане в сила и прекратяване
1. Споразумението влиза в сила от неговото
подписване.
2. Това споразумение може да бъде прекратено с писмено уведомление от всяка страна.
Прекратяването влиза в сила две години след
получаване на такова уведомление, освен ако
е договорено друго.
Съставено в Мадрид на 16 юни 2003 г. на
английски, френски, руски и испански език,
като всички текстове имат еднаква сила.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ДОГОВОР

между правителството на Република България
и правителството на Държавата Катар за взаимно насърчаване и защита на инвестициите
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно събрание на 28 февруари 2008 г. – ДВ,
бр. 28 от 2008 г. В сила от 20 май 2008 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Държавата Катар, наричани
по-нататък „договарящи страни“,
в желанието си да развиват икономическото
сътрудничество между двете държави,
възнамерявайки да насърчават и създават
благоприятни условия за инвестиции от инвеститори на едната договаряща страна на
територията на другата договаряща страна на
основата на взаимната изгода,
признавайки, че взаимното насърчаване и
защита на тези инвестиции в съответствие с
този договор ще стимулира инициативите в
тази област,
се договориха за следното:
Член 1
Определения
За целите на този договор и освен ако не е
предвидено друго, изброените думи и термини
ще имат следното значение:
(1) Терминът „инвестиция“ означава всякакъв вид вложение, установено или придобито,
включително измененията във формата на
такава инвестиция, в съответствие с националните закони на договарящата страна, на
чиято територия е направена инвестицията, и
включва по-специално, но не изключително:
a) движимо и недвижимо имущество, както
и други вещни права, като ипотеки, залози и
тежести;
b) акции, дялове, ценни книжа и всякакви
други подобни форми на участие в дружество;
c) парични искове или искове за каквото
и да е изпълнение съгласно договор, имащо
икономическа стойност, свързана с инвестиция;
d) права на интелектуална собственост, както
са определени в многостранните договори, сключени под егидата на Световната организация
по интелектуална собственост, доколкото двете
договарящи страни са страни по тях, включващи, но не ограничаващи се до авторски и
сродните им права, патенти, търговски марки,
търговски наименования, промишлен дизайн и
права върху технологични процеси, права върху
растителни видове, ноу-хау и гудуил;
e) права за извършване на стопански дейности, предвидени със закон, съгласно договор или административен акт на компетентен
държавен орган, включително права за разработване, извличане или експлоатация на
природни ресурси.
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Всяка промяна във формата, в която са
били направени инвестициите, няма да засяга
техния характер на инвестиции, при условие че
тази промяна не е в противоречие със законодателството на договарящата страна, на чиято
територия е била извършена инвестицията.
(2) Понятието „приходи“ означава сумите,
получени от инвестиция или реинвестиции, и
по-специално, но не изключително, включва
печалба, лихва, доходи от капитал, дивиденти,
хонорари и други такси.
(3) Понятието „инвеститор“ означава:
a) физическо лице, което е гражданин нa
едната договаряща страна в съответствие с
нейното законодателство и което инвестира
на територията на другата договаряща страна;
b) всяка компания, организация, дружество
или друга форма на асоцииране, учредена или
основана в съответствие със законодателството
на едната договаряща страна и със седалище
на територията на тази договаряща страна.
(4) Понятието „територия“ означава:
a) по отношение на Държавата Катар: означава земите на Държавата Катар, вътрешните
и териториалните води, включително морското
дъно и подпочвените пластове, въздушното
пространство над тях, изключителната икономическа зона и континенталния шелф, върху
които Държавата Катар упражнява своя суверенитет и своите суверенни права, в съответствие с разпоредбите на международното право
и вътрешните закони и разпоредби на Катар;
b) по отношение на Република България:
означава територията под суверенитета на
Република България, включително териториалното море, както и континенталния шелф и
изключителната икономическа зона, върху която
Република България упражнява суверенни права
и юрисдикция в съответствие с националното
си законодателство и международното право.
Член 2
Насърчаване и защита на инвестициите
(1) Всяка договаряща страна насърчава и
създава благоприятни условия за инвеститорите
на другата договаряща страна да инвестират на
нейна територия и допуска такива инвестиции
в съответствие със своите закони и разпоредби.
(2) В случай на реинвестиране на приходите
от инвестиция тези реинвестиции и приходите
от тях ще се ползват от същото третиране и
защита както първоначалните инвестиции.
(3) Всяка договаряща страна предоставя в
съответствие със своите закони и разпоредби
всички необходими улеснения и разрешения
за влизането, престоя и работата на нейната
територия на граждани на другата договаряща
страна и на ръководния състав, назначени от
инвеститор на другата договаряща страна с цел
да бъдат ангажирани в дейностите, свързани
с неговата инвестиция, както и на членовете
на техните семейства, съставляващи част от
техните домакинства.

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

Член 3
Третиране на инвестициите
(1) Всяка договаряща страна предоставя на
своя територия на инвестициите от инвеститори
на другата договаряща страна третиране не помалко благоприятно от това, което предоставя на
инвестициите на своите собствени инвеститори
или на инвестициите на инвеститори от която
и да е трета държава, което е по-благоприятно
за инвеститора.
(2) Всяка договаряща страна предоставя
на своя територия на инвеститори на другата
договаряща страна третиране по отношение
управлението, поддържането, използването,
притежаването или разпореждането с тяхната инвестиция не по-малко благоприятно от
това, което предоставя на своите собствени
инвеститори или на инвеститори от която и
да е трета държава, което е по-благоприятно
за инвеститора.
(3) Клаузите, регламентирани с горните
алинеи, няма да се тълкуват като задължаващи
едната договаряща страна да допуска инвеститорите от другата договаряща страна да се
ползват от всяко третиране или привилегия,
произтичащи от:
a) членство във или присъединяване към
съществуваща или бъдеща свободна търговска
зона, митнически, икономически или валутен
съюз, общ пазар или всяка друга форма на
регионално и международно икономическо
сътрудничество;
b) споразумения за избягване на двойното
данъчно облагане или други договорености
или въпроси, свързани с данъчното облагане.
(4) Всяка договаряща страна си запазва
правото да прави в съответствие със своето
законодателство изключения от националния
режим, предоставен съгласно алинеи 1 и 2 на
този член. Всяко ново изключение обаче ще
се прилага само за инвестиции, направени след
влизането в сила на това изключение.
(5) Ако разпоредбите на вътрешното законодателство на държавата на някоя от договарящите страни или задължения по силата на
настоящи или бъдещи международни споразумения, прилагани между договарящите страни,
или други международни договори, по които те
са страни, съдържат разпоредби, било то общи
или специални, предоставящи на инвестициите
от инвеститори на другата договаряща страна
третиране, по-благоприятно от предвиденото в
този договор, такива разпоредби имат предимство пред този договор до степента, до която
са по-благоприятни.
(6) Освен ако не е определено друго, предвиденото в член 3 третиране се прилага за
целия договор.
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Член 4
Национализация или отчуждаване
(1) Инвестициите на инвеститорите от едната
договаряща страна няма да бъдат отчуждавани
или национализирани или подлагани на мерки,
чийто резултат е равен на отчуждаване или
национализация (наричани тук „отчуждаване“)
на територията на другата договаряща страна,
освен по силата на закон за особено важни
държавни нужди, които не могат да бъдат
задоволени по друг начин, на недискриминационна основа и срещу незабавно, ефективно
и адекватно обезщетение.
(2) Това обезщетение възлиза на пазарната
стойност на отчуждената инвестиция непосредствено преди да бъде извършено отчуждаването
или преди предстоящото отчуждаване да стане
публично известно, което е настъпило по-рано,
изплаща се без забавяне и включва годишна
лихва, равняваща се на 12-месечен ЛИБОР,
котиран за валутата, в която са направени
инвестициите, до датата на плащането.
(3) Инвеститорът на едната договаряща
страна, засегнат от отчуждаването, има право
съгласно закона на държавата на договарящата
страна, извършила отчуждаването, на незабавно
разглеждане от компетентен съдебен или друг
независим орган на тази договаряща страна
на неговия случай и на оценката на неговите
инвестиции в съответствие с принципите, изложени в този член.
(4) Когато договарящата страна отчуждава
вложенията на дружество, което е регистрирано
или учредено съгласно действащото право във
всяка част на нейната територия и в която
инвеститори на другата договаряща страна
притежават част от нейните дялове, ще се
прилагат разпоредбите на алинея (1) от този
член до степента, необходима на инвеститорите на другата договаряща страна, които са
собственици на тези дялове, да бъде осигурено
справедливо и безпристрастно обезщетение по
отношение тяхната инвестиция.
Член 5
Обезщетение за загуби
На инвеститорите на едната договаряща
страна, чиито инвестиции претърпят загуби,
дължащи се на война или друг въоръжен конфликт, революция, извънредно национално положение, бунт, метеж или размирици, възникнали
на територията на другата договаряща страна,
ще бъде предоставено третиране от последната
договаряща страна по отношение на реституция
или обезщетение или компенсация или друго
уреждане не по-малко благоприятно от това,
предоставено на собствените инвеститори или
на инвеститори от трета държава, което е поблагоприятно за засегнатия инвеститор.
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Член 6
Преводи
(1) Всяка договаряща страна гарантира на
инвеститорите на другата договаряща страна в
съответствие със своите закони и разпоредби
свободния превод на суми, свързани с техните
инвестиции, и по-специално, но не изключително:
a) капитал и допълнителни суми, предназначени за поддържането или увеличаването
на инвестиция;
b) приходи от инвестиция;
c) изплащането на всеки свързан с инвестиция
заем, включително лихвите по него;
d) постъпления, получени от пълната или
частичната ликвидация на инвестиция;
e) суми, необходими за плащането на разходите, възникващи при функционирането на
инвестицията, като:
изплащане на заеми;
плащане на патенти или лицензионни такси;
плащане на други такси;
f) обезщетението, платимо в съответствие
с членове 4 и 5;
g) възнагражденията и заплатите, получени
от гражданите на другата договаряща страна
за работа или услуги, извършени във връзка с
инвестиции, направени на нейна територия в
съответствие с нейните закони и разпоредби.
(2) Преводите, посочени в предходната
алинея, се извършват без забавяне в свободно
конвертируема валута по преобладаващия обменен курс в деня на превода на територията
на договарящата страна, където е направена
инвестицията.
(3) Разпоредбите на алинеи (1) и (2) на този
член ще се прилагат без ущърб на мерките,
приети от Европейския съюз.
Член 7
Суброгация
Ако едната договаряща страна или определена от нея агенция извърши плащания на
някои от своите собствени инвеститори по
силата на обезщетение, гаранция или договор
за застраховка срещу инвестиция, извършена
на територията на другата договаряща страна,
първата договаряща страна или определената
от нея агенция има в този случай пълни права на суброгиране по отношение на правата,
действията и исковете до същата степен като
нейния предшественик.
Член 8
Разрешаване на спорове между едната договаряща страна и инвеститор на другата договаряща страна
(1) Спор между инвеститор на едната договаряща страна и другата договаряща страна
относно задълженията на последната съгласно този договор, във връзка с инвестиция на
първия, се разрешават, доколкото е възможно,
чрез преговори.
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(2) Ако такива спорове не могат да бъдат
разрешени в рамките на шест месеца от датата,
на която някоя от страните по спора е поискала разрешаване чрез преговори, засегнатият
инвеститор може да отнесе спора пред:
a) компетентния съд на договарящата страна,
която е страна по спора; или
b) в случай на спор по отношение на членове
4, 5, 6 и 7 от този договор засегнатият инвеститор може да избере вместо това да отнесе
спора за разрешаване чрез арбитраж пред:
i) арбитражен съд ад-хок, установен съгласно Арбитражните правила на
Комисията на Организацията на обединените нации по Международно
търговско право (UNCITRAL); или
ii) Международния център за разрешаване
на инвестиционни спорове, създаден
по силата на Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между
държави и граждани на други държави, подписана във Вашингтон на 18
март 1965 г. (ICSID), в случай че и
двете договарящи страни са страни
по конвенцията.
За тази цел всяка договаряща страна с настоящото декларира своето съгласие за посочения
международен арбитраж.
Ако възникне спор и страните по спора
решат да го отнесат пред съд или арбитраж,
чрез отнасянето му към една от инстанциите,
определени в алинея 2 на този член, те се отказват от правото си да се отнесат към другите.
(3) Решението е окончателно и задължително
за двете страни по спора и ще се изпълнява в
съответствие с вътрешното право на засегната
договаряща страна.
Процедурата по признаване и изпълнение
на приетото решение от националния съд или
арбитраж се определя в съответствие с процесуалното право на договарящата страна, на
чиято територия ще се изпълнява решението.
Член 9
Разрешаване на спорове между
договарящите страни
(1) Спорове между договарящите страни
относно тълкуването и прилагането на този
договор се разрешават по дипломатически път
и чрез преговори между договарящите страни.
(2) Ако спор между договарящите страни
не може да бъде разрешен в рамките на шест
месеца от започването на преговорите, по
молба на някоя от договарящите страни и след
писмено уведомление до другата договаряща
страна той се отнася пред арбитражен съд.
(3) Такъв арбитражен съд се съставя за всеки
отделен случай по следния начин:
В рамките на три месеца от получаването
на молбата за арбитраж всяка договаряща
страна назначава един член на съда. Тези двама членове след това избират гражданин на
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трета държава, който с одобрението на двете
договарящи страни се назначава за председател
на съда в рамките на два месеца от датата на
назначаване на другите двама арбитри.
(4) Ако в рамките на периодите, определени
в алинея (3) на този член, не бъдат направени
необходимите назначения, всяка договаряща
страна може при липса на друга договореност
да покани президента на Международния съд
в Хага да направи необходимите назначения.
Ако президентът е гражданин на някоя от
договарящите страни или по друг начин е възпрепятстван да изпълни посочената функция,
вицепрезидентът ще бъде поканен да извърши
необходимите назначения. Ако вицепрезидентът
е гражданин на някоя от договарящите страни
или ако той също е възпрепятстван да изпълни
посочената функция, следващият по старшинство член на Международния съд, който не е
гражданин на някоя от договарящите страни,
ще бъде поканен да извърши необходимите
назначения.
(5) Председателят и членовете на съда трябва
да бъдат граждани на държави, с които двете
договарящи страни поддържат дипломатически
отношения.
(6) Ако по което и да е време на процедурите съгласно алинеи (2), (3) и (4) на този член
договарящите страни постигнат задоволително
решение на спора, те ще оттеглят случая от
арбитражния съд.
(7) Арбитражният съд взема решението си
на базата на разпоредбите на този договор,
както и на общоприетите принципи и правила
на международното право. Арбитражният съд
взема решението си с мнозинство на гласовете.
Това решение е окончателно и задължително
за договарящите страни. Съдът определя своя
собствена процедура.
(8) Всяка договаряща страна поема разходите на своя собствен член на съда и за своето
представяне в арбитражния процес. Разходите
на председателя и останалите разходи се поемат
поравно от договарящите страни.
Член 10
Консултации
Всяка договаряща страна може да предложи
на другата договаряща страна да започнат консултации относно всички въпроси, свързани с
тълкуването или прилагането на този договор.
Другата договаряща страна ще предприеме
необходимите мерки за провеждането на тези
консултации.
Член 11
Прилагане на други правила
(1) Освен ако не е предвидено нещо друго
в този договор, всички инвестиции ще се ръководят от действащите закони на територията
на договарящата страна, където е направена
тази инвестиция.
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(2) Независимо от алинея (1) на този член,
нищо в този договор няма да пречи на договарящата страна домакин да предприема действия
за защита на съществени интереси, свързани с
нейната сигурност или на обществения ред или
на нравствеността, засягаща обществения ред,
или при обстоятелства с изключителна спешност
в съответствие с нейните закони, прилагани на
недискриминационна основа.
(3) Разпоредбите на този договор няма
да възпрепятстват Република България да
изпълнява задълженията си, произтичащи от
членството є в Европейския съюз, и няма да
възпрепятстват Държавата Катар да изпълнява
задълженията си, произтичащи от членството
є в Съвета за сътрудничество на арабските
държави от Персийския залив.
Член 12
Прилагане на този договор
Договорът се прилага за всички инвестиции,
направени от инвеститор на едната договаряща
страна на територията на другата договаряща
страна, независимо дали са направени преди
или след неговото влизане в сила, но няма да
се прилага за спорове и искове, които вече са
възникнали преди неговото влизане в сила.
Член 13
Изменения
Този договор може да бъде изменян и допълван по взаимно съгласие на договарящите
страни. Такива изменения и допълнения се
правят под формата на отделни протоколи,
представляващи неразделна част от този договор,
и влизат в сила в съответствие с разпоредбите
на член 14 от този договор.
Член 14
Влизане в сила и продължителност
(1) Този договор влиза в сила от датата
на получаването на последното писмено уведомление, потвърждаващо изпълнението на
съответните вътрешни процедури, изискващи
се за влизането в сила на договора.
(2) Този договор остава в сила за период от
десет години и ще продължи да бъде в сила
след това за последващи периоди от десет
години, докато някоя от договарящите страни не уведоми писмено по дипломатически
път поне една година предварително другата
договаряща страна за намерението си да прек
рати договора.
(3) По отношение на инвестициите, направени преди датата на прекратяване на този
договор, разпоредбите на членове от 1 до 13
ще останат в сила за последващ период от
десет години от датата на прекратяване на
този договор.
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В уверение на което долуподписаните,
надлежно упълномощени за това от техните
правителства, подписаха този договор.
Изготвен в Доха на 8-ия ден от ноември
2007 г. в два екземпляра на български, арабски и английски език, като всички текстове
имат еднаква сила. В случай на различие при
тълкуването предимство ще има текстът на
английски език.
За правителството на
Република България:
Нина Радева,
заместник-министър
на икономиката
и енергетиката
13099

За правителството на
Държавата Катар:
Юсуф Хюсеин Камал,
министър на финансите
и икономиката

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. и бр. 5, 30, 45 и 92 от 2009 г.)
§ 1. Приложение № 18 към чл. 6, т. 22, 40 и
41 и чл. 8, т. 22 се изменя така:
„Приложение № 18
към чл. 6, т. 22, 40 и 41 и чл. 8, т. 22
Класификатор на митническите учреждения
1. Митнически учреждения в Република България
Наименование
на митническото
учреждение

Вид на
учреждението

Буквеноцифров
код

1

2

3

ВЕСТНИК
1

БРОЙ 97
2

3

Варна

Териториално
митническо
управление

BG002000

Варна-запад

Митнически пункт

BG002002

Летище Варна

Митнически пункт

BG002003

Пристанище
Варна

Митнически пункт

BG002005

Пристанище
Леспорт

Митнически пункт

BG002006

Варна-ферибот

Митнически пункт

BG002007

Шумен

Митническо бюро

BG002008

Добрич

Митническо бюро

BG002009

Балчик

Митнически пункт

BG002010

Пловдив

Териториално
митническо
управление

BG003000

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

Бургас

Териториално
митническо
управление

BG001000

Летище Бургас

Митнически пункт

BG001002

Свободна зона
Свиленград

Митническо бюро

BG003106

Малко Търново

Митнически пункт

BG001003

Хасково

Митническо бюро

BG003107

Нефтопристанище Митнически пункт

BG001004

Русе

BG004000

Нефтохимически
комбинат
Пристанище
Бургас център
Свободна зона
Бургас

Митническо бюро

BG001005

Териториално
митническо
управление

Митнически пункт

BG001007

Разград

Митническо бюро

BG004002

Митническо бюро

BG001008

Пристанище Русе

Митнически пункт

BG004006
BG004007

Митническо бюро

BG001009

Свободна зона
Русе

Митнически пункт

Сливен
Ямбол

Митническо бюро

BG001010

Търговище

Митническо бюро

BG004011

Лесово

Митнически пункт

BG001011

Силистра

Митническо бюро

BG004012

Царево

Митнически пункт

BG001012

Пристанище
Силистра

Митнически пункт

BG004013
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3

Лом

Териториално
митническо
управление

BG004200

Враца

Митническо бюро

BG004201

Оряхово

Митнически пункт

BG004203

Пристанище
Лом
Брегово

Митнически пункт
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Перник

Митническо бюро

BG005805

Пирдоп

Митническо бюро

BG005806

София-запад

Митническо бюро

BG005807

BG004205

София-изток

Митническо бюро

BG005808

Митнически пункт

BG004206

Стрезимировци

Митнически пункт

BG005809

Видин

Митническо бюро

BG004207

Пристанище
Видин

Митнически пункт

BG004208

Централно
митническо
управление

Връшка чука

Митнически пункт

BG004209

Свищов

Териториално
митническо
управление

BG004300

Габрово

Митническо бюро

BG004301

Горна Оряховица

Митническо бюро

BG004302

Летище
Горна Оряховица
Ловеч

Митнически пункт

BG004303

Митническо бюро

BG004304

Плевен

Митническо бюро

BG004306

Сомовит

Митнически пункт

BG004307

Севлиево

Митническо бюро

BG004309

Аерогара София

Териториално
митническо
управление

BG005100

Летище
„София“ –
пътници

Митнически пункт

BG005106

Летище „София“ – Митнически пункт
товари

BG005107

Югозападна

Териториално
митническо
управление

BG005700

Гоце Делчев

Митническо бюро

BG005701

Гюешево

Митнически пункт

BG005702

Златарево

Митнически пункт

BG005703

Кулата

Митническо бюро

BG005704

Кюстендил

Митническо бюро

BG005705

Логодаж

Митнически пункт

BG005706

Олтоманци

Митнически пункт

BG005707

Столична

Териториално
митническо
управление

BG005800

Ботевград

Митническо бюро

BG005801

Димитровград –
Ю.Ж.
Драгоман

Митническо бюро

BG005802

Митническо бюро

BG005803

Калотина

Митнически пункт

BG005804

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
13171

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ПРАВИЛНИК

за организацията и работата на Съвета по
изпълнение на наказанията
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и работата на Съвета по изпълнение
на наказанията, наричан по-нататък съвета.
Чл. 2. Съветът е консултативен и методологически орган при Министерството на правосъдието и подпомага министъра на правосъдието
при изпълнение на правомощията му по общо
ръководство и контрол на местата за лишаване
от свобода и пробационните служби, както и за
изработване на нормативни актове, свързани
с тази дейност.
Г л а в а

в т о р а

ФУНКЦИИ НА СЪВЕТА
Чл. 3. Съветът има следните функции:
1. организира и извършва научни изследвания във връзка с изпълнение на наказанията;
2. разработва методически указания за дейността на местата за лишаване от свобода и
пробационните служби;
3. подготвя проекти на нормативни актове
във връзка с изпълнение на наказанията;
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4. съдейства за организиране и провеждане
на първоначалното професионално обучение и
за повишаването на професионалната квалификация на служителите от Главна дирекция
„Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) и териториалните є служби;
5. работи за изграждане на обществено
доверие към дейността на ГДИН и териториалните є служби.
Чл. 4. Съветът взаимодейства със сходни
звена и организации от държавния и неправителствения сектор в страната и в чужбина
при разработване и реализиране на проекти за
усъвършенстване на дейността по изпълнението
на наказанията.
Чл. 5. (1) Съветът съвместно с ГДИН издава
бюлетин „Затворно дело“ за научно-приложно
разработване на проблемите, свързани с изпълнение на наказанията, и за подпомагане
подготовката на служителите от местата за
лишаване от свобода и пробационните служби.
(2) Бюлетинът „Затворно дело“ се издава
веднъж на три месеца.
(3) Съставът на редакционната колегия на
бюлетин „Затворно дело“ се определя със заповед
на министъра на правосъдието по предложение
на председателя на съвета.
Г л а в а

т р е т а

СЪСТАВ И СТРУКТУРА НА СЪВЕТА
Чл. 6. (1) Съветът се състои от щатни служители и пленарен състав.
(2) Организационно-техническото обслужване на дейността на съвета се осигурява от
ГДИН.
Чл. 7. (1) Председател на съвета е заместник-министърът на правосъдието, който отговаря за дейността на ГДИН. Председателят се
подпомага от заместник-председател.
(2) Председателят на съвета:
1. представлява съвета;
2. свиква и насрочва заседанията на съвета
и утвърждава дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа
на съвета;
4. контролира изпълнението на решенията
на съвета;
5. подписва протоколите от заседанията на
съвета.
(3) Функциите на председателя на съвета в
негово отсъствие изпълнява заместник-председателят.
(4) Заместник-председател на съвета е началникът на отдел „Пенитенциарен център“ в
ГДИН.
Чл. 8. (1) Щатните служители на съвета
се ръководят от заместник-председателя и са
със статут на държавни служители по Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража.
(2) Щатните служители по ал. 1 се определят с длъжностното разписание на ГДИН, като
задължително се включват служители от отдел
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„Пенитенциарен център“ и учебните центрове
за професионално обучение и за повишаване
на професионалната квалификация.
Чл. 9. (1) В пленарния състав на съвета се
включват по един представител на Министерството на правосъдието, Министерството на
вътрешните работи, Министерството на образованието, младежта и науката и Министерството на здравеопазването, един представител
на Висшия адвокатски съвет, по един прокурор от Върховната касационна прокуратура и
Върховната административна прокуратура, по
един съдия от Върховния касационен съд и
Върховния административен съд.
(2) В пленарния състав се включват и не
повече от петима представители на неправителствени организации и общественици.
(3) Поименният състав по ал. 1 се определя
със заповед на министъра на правосъдието по
предложение на ръководителите на ведомствата
и институциите по ал. 1. Със заповедта може
да се определят и заместници на членовете на
съвета, ако такива са предложени.
(4) За своята дейност председателят на съвета
и членовете на пленарния състав не получават
възнаграждение.
(5) Към съвета могат да се привличат и
специалисти от различни научни области.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ
Чл. 10. (1) Съветът е постоянно действащ
орган, който осъществява своята дейност на
редовни и извънредни открити заседания.
(2) Редовните заседания се провеждат наймалко два пъти в годината и се свикват от
председателя на съвета.
(3) Извънредно заседание се свиква по инициатива на председателя на съвета, по писмено
искане на най-малко една трета от членовете
му или по решение, взето на последното заседание на съвета.
(4) За всяко заседание се съставя дневен
ред, който се изпраща на членовете на съвета
заедно с всички материали най-малко 7 дни
преди датата на заседанието.
(5) Заседанието се ръководи от председателя, а
в негово отсъствие – от заместник-председателя.
(6) Заседанията на съвета са редовно проведени, ако в тях участват най-малко две трети
от членовете му. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание не по-късно
от три дни.
(7) Със съгласието на всички присъстващи
членове на съвета на заседанието могат да се
обсъждат и въпроси, които не са били включени
в предварително обявения дневен ред.
(8) На заседанието могат да присъстват и
лицата по чл. 9, ал. 5, предварително поканени
от председателя, които не участват в гласуването,
а имат право на съвещателен глас.
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Чл. 11. (1) За всяко заседание се води протокол, който се подписва след приключването
му от председателя и от протоколчика. Копие
от протокола се предоставя в 7-дневен срок
от заседанието на министъра на правосъдието.
(2) Когато членовете на съвета изразят особено мнение по някой от разгледаните въпроси,
то се отбелязва в протокола.
(3) Членът на съвета, изразил особено мнение, е длъжен в 5-дневен срок от провеждането
на заседанието да представи писмени мотиви,
които се прилагат към протокола. Ако мотивите
не бъдат представени в този срок, се счита, че
особеното мнение е оттеглено.
Чл. 12. (1) Решенията на съвета се вземат
с явно гласуване с обикновено мнозинство от
присъстващите членове.
(2) Съветът приема:
1. решения;
2. становища;
3. препоръки;
4. доклади.
Г л а в а

п е т а

РЕД ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА СПЕЦИАЛИС
ТИ И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 13. (1) Предложения за привличане на
специалисти за изпълнение на определена дейност могат да правят министърът на правосъдието, председателят и заместник-председателят
на съвета, както и всеки негов член.
(2) Предложението по ал. 1 се внася за разглеждане в съвета по реда на чл. 10, който се
произнася с решение по реда на чл. 12, ал. 1.
(3) При избор на специалист с решението
съветът определя задачите за изпълнение, срока
за тяхното изпълнение и възнаграждението на
специалиста.
Чл. 14. (1) С всеки привлечен специалист
главният директор на ГДИН сключва граждански договор, в който се уреждат възложените
задачи, срокът за тяхното изпълнение и възнаграждението на специалиста, съгласно решението на съвета и законодателството в страната.
(2) Необходимите средства по ал. 1 се осигуряват от бюджета на ГДИН или от средствата, набрани от Държавно предприятие „Фонд
затворно дело“.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Правилникът се издава
от министъра на правосъдието на основание
чл. 33, ал. 4 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража.
За министър: Д. Машева
13100
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2008 г. за условията и реда
за прилагане на мярка 211 „Плащания на
земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони“ и мярка 212
„Плащания на земеделски стопани в райони
с ограничения, различни от планинските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 40 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 4 т. 1 се изменя така:
„1. спазват условията за поддържане на
земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на чл. 42 от Закона за
подпомагане на земеделските производители;“.
§ 2. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „90“ се заменя със „110“.
2. В т. 2 числото „40“ се заменя с „50“.
§ 3. В чл. 8 думите „Наредба № 107 от
2006 г. за условията и реда за подаване на
заявления по схеми и мерки за подпомагане
на площ (обн., ДВ, бр. 84 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 12, 20 и 58 от 2007 г.).“ се заменят с
„Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и мерки
за подпомагане на площ (обн., ДВ, бр. 22 от
2009 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.).“
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, изпраща на кандидатите за
подпомагане уведомителни писма за одобрената
и/или отказаната помощ.“
§ 5. В чл. 12, т. 2 думите „по чл. 4, ал. 1
на Наредба № 107 от 2006 г.“ се заменят със
„съгласно Наредба № 5 от 2009 г.“.
§ 6. В чл. 14 думите „се лишава от подпомагане по съответната мярка за годината на
преустановяване на дейността и следващата
календарна година“ се заменят със „се задължава да възстанови средствата, получени като
компенсаторни плащания за необлагодетелстваните райони“.
§ 7. В т. 3 на § 1 от допълнителната разпоредба буква „д“ се отменя.
Министър: М. Найденов
13201

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Наредбата за условията и реда за издаване
на комплексни разрешителни, приета с Постановление № 238 на Министерския съвет от 2009 г. (ДВ, бр. 80
от 2009 г.): В чл. 9, ал. 2 думите „т. 6“ да се четат „т. 6.6“.
13211
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 124
от 17 ноември 2009 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от Закона
за БНБ Управителният съвет приема бюджета на
Българската народна банка за 2010 г., както следва:
П о к а з а т е л и
(Хил. лв.)
Бюджет 2010 г.
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
90238
1. Разходи, свързани с издръжката на
паричното обращение
19353
2. Разходи за материали, услуги и
амортизации
43354
3. Разходи за персонала
21195
4. Разходи за социална дейност
2048
5. Други административни разходи
2007
6. Разходи, свързани с участие на БНБ
в ЕСЦБ
2281
Раздел ІІ. Инвестиционна програма
15455
1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
810
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване
1905
3. Информационни системи
12544
4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ
196
Управител: Ив Искров
13109
38. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30 ноември 2009 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
4232506
Монетарно злато и други инструменти
в монетарно злато
1955367
Инвестиции в ценни книжа
19081728
Всичко активи:
25269601		
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
7549500
Задължения към банки
4867498
Задължения към правителството и
бюджетни организации
7546072
Задължения към други депозанти
499078
Депозит на управление „Банково“
4807453
Всичко пасиви:
25269601
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
В. Пауновска
Месечен баланс на управление „Банково“
към 30 ноември 2009 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
28523
Вземания от правителството на
Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1379318
Дълготрайни материални и нематериални активи
200373
Други активи
7308

Депозит в управление „Емисионно“
4807453
Всичко активи:
6422975
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
2552478
Други пасиви
11501
Всичко задължения
2563979
Основен капитал
20000
Резерви
3386300
Неразпределена печалба
452696
Всичко собствен капитал:
3858996
Всичко пасиви:
6422975
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Д. Костов
В. Пауновска
13238
88. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване
на воден обект с цел реинжектиране посредством
поглъщащи сондажи на води, отделяни в процеса на
регулиране на вътрешната температура – отопление/
охлаждане, в помещенията на обект „БНБ – Касов
център“, район „Младост“, София. Подземното вод
но тяло, в което се предвижда реинжектиране, е
„порови води в неогена – Софийска котловина“ с
код BG1G000000N033. Ползването на водния обект
ще се извършва чрез две съоръжения – поглъщащи
сондажи, собственост на заявителя – Българска
народна банка, София. Съоръженията – сондаж
РТК1 и РТК2, са разположени в УПИ ХІ 1247, кв.
14А, НПЗ „Изток“, местност Къро, район „Младост“,
код ЕКАТТЕ 68134-15, Столична община. Проектни
параметри на ползването: Проектното водно количество, предвидено за реинжектиране, е до 3 литра/
секунда или средно до 94 608 кубически метра/година. Водното количество ще се добива от сондаж,
изграден на площадката в същото водно тяло, въз
основа на издадено и влязло в сила разрешително.
Условия, при които ще бъде разрешено реинжектирането: 1. Да се изпълняват мерки за опазване на
подземните води в „неогена – Софийска котловина“,
в т.ч. да не се въздейства върху разположени извън
площадката водовземания и ползвания на воден
обект, притежаващи съответното разрешително; да
се поддържа в изправност наземното оборудване;
да не се допуска изливане на води върху земната
повърхност и в подземните води извън разрешените места в процеса на реинжектиране. 2. Да не се
надвишават разрешените общи годишни количества,
реинжектирани при сезонен режим на експлоатация на съоръженията; разрешените общи годишни
количества поотделно в двете съоръжения; максималните допустими стойности на показателите за
качествата на водите в реинжектираните води и в
подземните води. 3. Реинжектираните води да не съдържат вещества, произлизащи от други води, освен
разрешените, включително и от битови отпадъчни
води. 4. Да се извършва мониторинг на количественото и химическото състояние и температурата
на реинжектираните води и подземните води на
площадката. Съгласно разпоредбите на чл. 64, ал. 1
от Закона за водите в 14-дневен срок от обявяването
заинтересуваните могат да възразят срещу издаването
на разрешителното или да предложат условия, при
които да бъде издадено същото, в Министерството
на околната среда и водите, София, бул. Княгиня
Мария-Луиза 22.
13185
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37. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,55 на
сто считано от 1 декември 2009 г.
13202
72. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – Велико Търново, на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата обявява, че
с решение по д.д. № 4/2009 на Дисциплинарния
съд при Адвокатската колегия – Велико Търново,
Росен Стефанов Иванов – адвокат от Адвокатската
колегия – Велико Търново, се лишава от право да
упражнява адвокатска професия за срок 14 месеца.
13247
74. – Агенцията за държавни вземания – РД –
София, на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот № 15729/2003/17717
8/27.11.2009 г. възлага на Таня Стоянова Гинева с
адрес Сливен, кв. Дружба, бл. 36, вх. 3, ет. 8, ап. 23,
следния имот: недвижим имот № 000540 по картата
на възстановената собственост (КВС), идентичен с
парцел V по парцеларния план на стопанския двор в
землището на с. Гайтанево, ЕКАТТЕ 14338, община
Горна Малина, Софийска област, с площ 2957 кв. м,
прилежаща към обект „Склад – Битовка“, в стопанския двор на бившето ТКЗС, извън урбанизираната
територия (строителните граници на населеното
място), при граници и съседи по скица на КВС: имот
№ 000539 – стопански двор на ДПФ – МЗГ, имот
№ 000449 – полски път на община Горна Малина,
имот № 080002 – ливада на Никола Владимиров
Велинов, имот № 080001 – ливада на Йордан Владимиров Велинов, имот № 000547 – полски път на
община Горна Малина, намиращ се в с. Гайтанево,
община Горна Малина. Недвижимата вещ е възложена на купувача за сумата 11 600 лв.
13225
50. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурси
за асистенти по: 02.17.05 архитектура на сградите,
съоръжения, конструкции и детайли (обществени
сгради) към катедра „Обществени сгради“ – един;
02.16.01 обща, висша и приложна геодезия (приложна
геодезия) към катедра „Приложна геодезия“ – един,
със срок 1 месец; 01.07.12 инженерна геология и
хидрогеология към катедра „Геотехника“ – един;
02.15.03 земна основа, фундиране и подземно строителство (земна механика и фундиране) към катедра
„Геотехника“ – един; 02.15.04 строителни конструкции (дървени конструкции) към катедра „Метални,
дървени и пластмасови конструкции“ – един; 02.15.04
строителни конструкции (стоманени мостове) към
катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – един; 02.15.04 строителни конструкции
(метални и дървени конструкции) към катедра „Метални, дървени и пластмасови конструкции“ – един;
02.15.05 строителни материали и изделия и технология на производството им към катедра „Строителни
материали и изолации“ – един; 05.02.21 организация
и управление на производство (строителство) към
катедра „Организация и икономика на строителството“ – един, със срок 2 месеца; 02.16.01 обща, висша
и приложна геодезия (геодезия и геоинформатика)
към катедра „Геодезия и геоинформатика“ – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи в университета, бул. Хр. Смирненски 1, тел. 963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
13208
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32. – Университетът „Проф. Д-р Иван Златаров“,
Бургас, обявява конкурси за: професор по 05.02.24 организация и управление извън сферата на материалното производство; доценти по: 05.02.24 организация
и управление извън сферата на материалното производство – един; 01.05.03 органична химия – един;
01.01.05 диференциални уравнения – един; 05.02.21
организация и управление на производството (по
отрасли и подотрасли) – един; асистенти по: 01.05.05
физикохимия – един, всички със срок 3 месеца;
05.07.01 теория на възпитанието и дидактика – един;
01.05.01 теоретична химия – един; 05.02.20 социално
управление – един, всички със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ректората, к/с Славейков, бул. Проф. Якимов 1,
стая 214, тел. 056 858 210.
13253
20. – Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ обявява конкурс за професор по
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство (контрол над администрацията; сигурност на публичните предприятия) със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в университета,
тел. 052/359 510.
13230
707. – Пловдивск ият у ниверситет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за: доценти по:
02.11.11 технология на биологично активните вещества (екологични биотехнологии) – един, със
срок 3 месеца; 05.07.03 методика на обучението по
астрономия – един, със срок 4 месеца; асистент по
01.01.13 математическо моделиране и приложение
на математиката (количествени методи в управ
лението) – със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората, ул.
Цар Асен 24, стая 120, тел. 032/261 408.
13167
68. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за професори
по: 01.02.02 приложна механика (техническа механика) – един, 02.11.18 технология на преработката
и съхранението на зърното, на зърнените продукти
и на смесите (зърнени суровини и съхранението
им) – един, със срок 3 месеца; асистент по 02.01.48
подемно-транспортни машини – един, със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в университета, Пловдив, бул. Марица
26, тел. 032/64-30-31.
13184
337. – Тракийският университет – Стара Загора, обявява конкурси за Техническия колеж – Ямбол, за асистенти по: автомобили, трактори и
кари – един; селскостопански и хидромелиоративни
машини – един, двата със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
колежа, ул. Граф Игнатиев 38, GSM 0889-339-914.
13166
65. – Институтът по биофизика при БАН – София, обявява конкурси за старши научни сътрудници II ст. по 01.06.08 биофизика – трима, за
нуждите на секции „Фотовъзбудими мембрани“,
„Липид – белтъчни взаимодействия“ и „Възбудими
структури“; 01.06.17 физиология на животните и
човека – един, за нуждите на секция „Възбудими
структури“; 01.06.18 клетъчна биология – един, за
нуждите на секция „Електроиндуцирани явления в
биомембрани“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, стая 313.
13168
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99. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН обявява конкурс за научен сътрудник по
01.03.26 електрични, магнитни и оптични свойства
на кондензираната материя (свръхпроводимост;
магнитни свойства на кондензираните фази) със
срок 1 месец от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в канцеларията на института, София, бул. Цариградско
шосе 72, тел. 877-34-92.
13112
170. – Централната лаборатория по фотопроцеси „Акад. Й. Малиновски“ при БАН – София,
обявява конкурс за страши научен сътрудник II ст.
по 02.20.02 микроелектроника, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
подаване на документи – София 1113, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 109, тел. 979-35-01.
13183
20. – Медицинският факултет към Медицинския
университет – София, обявява конкурс в Катедрата по УНГ болести за двама асистенти по 03.01.35
ото-рино-ларингология за нуждите на „УМБАЛ
Царица Йоанна“ (ИСУЛ), със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
и справки: Катедрата по УНГ болести – София,
бул. Генерал Данаил Николаев 26, тел. 9432-139.
13207
32. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент по 03.01.23 токсикологи я в катедра „Нефрологи я, хематологи я и
гастроентерология“ за нуждите на отделение по
„Клинична токсикология“ на „УМБАЛ – Д-р Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректората, ет. 1, научен секретар, стая 105, тел. 064/884-184.
13179
34. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за асистенти по: 01.05.00 химия – един, в катедра „Химия и биохимия, физика
и биофизика“ – сектор „Химия“; 01.06.19 паразитология и хелминтология – един, в катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и
тропическа медицина“ – сектор „Епидемиология,
паразитология и тропическа медицина“; 01.06.08
биофизика – двама, в катедра „Химия и биохимия, физика и биофизика“ – сектор „Физика и
биофизика“, със срок 1 месец от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
1, ректората, ет. 1, стая 103, тел. 064/884-180.
13180
51. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за асистенти по: 03.01.15 нефрология – един, в катедра „Нефрология, хематология
и гастроентерология“ за нуждите на Клиниката
по нефрология и диализа на „УМБАЛ – Д-р Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен; 03.01.58 физиотерапия,
курортология и рехабилитация – един, в катедра
„Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия
и спорт“ за нуждите на Клиниката по физикална и
рехабилитационна медицина на „УМБАЛ – Д-р Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 1 месец от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски 1, ректората, ет. 1, стая 103, тел.
064/884-180.
13181
75. – Институтът за компютърни технологии
при МВР – София, обявява конкурс за трима научни
сътрудници по 02.21.07 автоматизирани системи за
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обработка на информация и управление в рамките
на притежавана категория „Г“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – на тел. 982-39-95.
13249
908. – Националната библиотека „Св. св. Кирил
и Методий“ обявява конкурс за научен сътрудник
по 05.03.21 документалистика, архивистика, палеография (вкл. историография и източникознание) за
нуждите на отдел „Български исторически архив“ със
срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Справки – научен секретар на НБКМ – тел.
988-28-11, вътр. 248 или 304.
13182
78. – Инстит у т ът по зеленч у кови култ у ри
„Марица“ – Пловдив, обявява конкурс за научен
сътрудник по 01.05.04 аналитична химия, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в института, ул. Брезовско шосе 32,
Пловдив, тел. 032/95-22-95.
13251
75. – Институтът по памука и твърдата пшеница – Чирпан, обявява конкурс за научен сътрудник
по 04.01.05 селекция и семепроизводство на културните растения, със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – в
института в Чирпан, тел./факс: 0416/931-33, тел.
0416/962-98.
13252
91. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен комплексен
проект за инвестиционна инициатива за изграждане
на хибридна влакнесто-оптична, коаксиална и FTR
кабелна мрежа за пренос на данни и разпространяване на радио-телевизионни сигнали на територията на с. Тополово, община Асеновград, област
Пловдив. Проектът и придружаващата го документация са изложени за справка в Информационния
център на общината. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
13226
43. – Община Болярово, област Ямбол, Управ
ление „С, УТ и БКС“, на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за подземен ел. провод до 1 МV тип кабел
САВ – 3 × 70 мм 2 в РVС тръба ∅ 110 мм през имоти
18097, 750, 18637, 743, 18093, 749, 18087 до надземен
електропровод 20 kV в землището с. Стефан Караджово, област Ямбол. Изготвеният ПУП – ПП се
намира в отдел „С, УТ и БКС“ при община Болярово.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
в едномесечен срок могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
ПУП – ПП до община Болярово чрез управление
„С, УТ и БКС“.
13134
3. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 4 във връзка с чл. 148, ал. 3 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е издал строително разрешение № 43 от 25.XI.2009 г. за строеж: „Рехабилитация на път III-904 „I-9 – Стара Оряхово – Долни
чифлик – Гроздьово – Бозвелийско – (Провадия – Дългопол) – III-208“ от км 17+400 до км
23+403,86 и от км 29+970 до км 36+204,77“. Разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
13227
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112. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план за външно
ел. захранване на приемо-предавателна станция на
„БТК“ – АД, VT 5296 в ПИ № 188008, землище на
с. Райковци, по следното трасе: ПИ № 911 (полски
път) до базовата станция, който се намира в кметство
гр. Килифарево, стая 11. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Велико Търново.
13135
15. – Община Две могили, област Русе, на основание чл. 6, ал. 2 от Правилника за прилагане
на Закона за уреждане правата на гражданите
с многогодишни ж и лищ но-спестовни влогове
съобщава, че е изготвен списък на правоимащи
жилищноспестовни вложители, който е изложен в
сградата на общината. На основание чл. 6, ал. 3
от правилника списъкът подлежи на обжалване по
реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
13228
23. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен парцеларен
план на оптичен кабел, преминаващ през поземлени имоти в землища: с. Енина – 089, 104, 107,
108, 480; с. Крън – 169, 170, 176, 420, 562, 613, 213,
615; гр. Шипка – 215, 216, 225, 507, 577, 589; с. Хаджидимитрово – 038, 133; с. Шейново – 166, 267,
и от с. Крън до Казанлък с дължина на трасето
4418,2 м. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да разгледат проекта в стая 11 на община Казанлък и на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
13141
93. - Община Карлово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„За елементите на техническата инфраструктура
(водопровод и ел. инсталация ниско напрежение),
захранващи УПИ 034127 – ресторант и мотел,
местност Боаза, с. Васил Левски“, община Карлово, преминаващи през поземлени имоти 000357 и
000859 – пътища, публична общинска собственост,
054001 – нива, собственост на Христо Атанасов Бозов, и УПИ 034127 – ресторант-мотел, собственост
на „Сиона“ – ЕООД, Карлово, в землището на с.
Васил Левски, община Карлово, и през поземлен
имот № 000101 – път, публична общинска собственост в землище на с. Куртово. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация Карлово.
13138
94. – Община Карлово на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе
за кабелно захранване средно напрежение за обект:
„Производство на електроенергия от възобновяеми
енергийни източници – фотоволтаични генератори
в поземлен имот 000041, местност Марин кър“ в
землището на с. Марино поле, община Карлово,
преминаващо през поземлени имоти № 000036,
000041, 000049, 000052 и 000055 в землището на с.
Марино поле, община Карлово. Проектът е изложен
за разглеждане в стая 203 в сградата на общинската
администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едно-
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месечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Карлово.
13248
9. – Община Мадан съобщава чрез Местната
комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, че на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ в сградата на
общинската администрация – гр. Мадан, е изложен
проект-списък на притежателите на многогодишни
жилищноспестовни влогове. На основание чл. 6,
ал. 3 ППЗУПГМЖСВ списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ пред
кмета на общината.
13136
10. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава,
че предварителният списък за 2009 г. на право
имащите граждани, притежаващи многогодишни
жилищноспестовни влогове, е изложен в общината.
На основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13137
6. – Община Мъглиж, област Стара Загора, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, е изработен проект на ПУП – парцеларен план за външно
ел. захранване на ПИ 000295 в землището на гр.
Мъглиж, местност Каракос. Трасето започва от
проектен мачтов трафопост в ПИ 000295, продължава на юг, пресичайки ПИ 000333 и ПИ 000904,
и се включва в съществуващ електропровод в ПИ
470043 по КВС на гр. Мъглиж, област Стара Загора.
Проектът е изложен за разглеждане в отдел „УТ“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
13139
31. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените
места: „Външно ел. захранване на еднофамилна
жилищна сграда в имот с идентификатор 39164.12.405
на местност Гюргенлика, землище с. Кошарица,
община Несебър. Трасето на кабела е с дължина 194 л.м с определен сервитут по 1 м от двете
страни, започва от подробна точка № 1 – изход от
ТП „Тера 2“ в имот с идентификатор 39164.12.388,
продължава през имоти 39164.12.393, 39164.12.33 и
39164.12.28 и достига до ПИ 39164.12.405. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация,
ет. 3, стая 37. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
13140
63д. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Пладнище в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 48-4 от 15.ІХ.2009 г. на комисията, назначена
със Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на
общината, като се променят границите на имоти
№ 141 и 142 и се попълва с нови имоти № 355, 356,
357 и 358. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
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едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината.
13194
63в. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Равни рид в землището на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол № 48-9
от 15.IX.2009 г. на комисията, назначена със Заповед № 585 от 6.IV.2009 г на кмета на общината,
който изменя имот 202 и се попълва с нов имот
347. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината.
13199
63а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Равни рид в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 48-7 от 15.ІХ.2009 г. на комисията, назначена
със Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на общината, който изменя границите на имот № 172
и имот № 252 и се попълва с нови имоти: № 359,
360 и 361. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация
до кмета на общината.
13197
63. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Зад Будилица в землището на с.
Люлин, община Перник, приет с протокол № 48-6
от 15.IX.2009 г. на комисията, назначена със Заповед № 585 от 6.IV.2009 г на кмета на общината,
който изменя границите на имот № 171 и имот
№ 122. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
общината. За справки: ет. 12, стая 13.
13196
63е. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Шарков дол в землището на
с. Студена, община Перник, приет с протокол
№ 48-1 от 15.ІХ.2009 г. на комисията, назначена
със Заповед № 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на общината. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината.
13195
63г. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Равни рид в землището на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол № 48-5 от
15.ІХ.2009 г. на комисията, назначена със Заповед

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

№ 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на общината, който
изменя границите на имот № 249. На основание
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да направят писмени
искания и възражения по проекта и придружаващата
го документация до кмета на общината.
13200
63б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Равни рид в землището на с. Дивотино, община Перник, приет с протокол № 48-8 от
15.ІХ.2009 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 585 от 6.ІV.2009 г. на кмета на общината, който
изменя границите на имот № 198 и се попълва с нов
имот № 345. На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация до
кмета на общината.
13198
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – план за застрояване в обхвата
на поземлен имот 000052 в м. Барата в землището
на с. Къртожабене, община Плевен, и парцеларен
план за трасе на електропровод със сервитут на
кабела ПИ 000051 и ПИ 000057 до ПИ 000052 по
КВС на землището на с. Къртожабене, който е
изложен в община Плевен. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните могат да
направят възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
13142
148. – Областният управител на област с административен център – гр. Пловдив, на основание
чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено
разрешение за строеж № РЗШ-01-7 от 24.XI.2009 г.
на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“
с идент. № 000695089 и адрес София 1000, бул.
Македония 3, да извърши строително-монтажни
работи съгласно одобрения на 20.XI.2009 г. технически инвестиционен проект за обект: „Път III-606
с. Беловица – яз. „Пясъчник“ – с. Голям Чардак“,
от км 55+775 до км 73+529, преминаващ през
териториите на общините Хисаря и Съединение,
област Пловдив. Разрешението за строеж заедно с
одобрения инвестиционен проект могат да бъдат
обжалвани от заинтересуваните чрез органа, издал
разрешението за строеж, пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването.
13148
5. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Външно ел.
захранване на складова база – плодохранилище
в ПИ № 002185 в м. Габарака, землище на с.
Александрово, с трасе, преминаващо през следните поземлени имоти: ПИ № 163 (път ІV клас) в
землище на с. Алакесандрово, ПИ № 304 (път ІV
клас), ПИ № 14 (канал), ПИ № 306 (полски път), в
землище на с. Медово, който е изложен в сградата
на община Поморие, ул. Солна 5. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения на проекта до община
Поморие в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
13143
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7. – Областният управител на област Хасково на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че на основание чл. 145, ал. 2
ЗУТ със Заповед № РД-11-326 от 21.VІІІ.2009 г. е
одобрил работен инвестиционен проект и на основание чл. 148, ал. 3 ЗУТ е издадено разрешение за
строеж № 003 от 24.ХІ.2009 г. в полза на „Инвител
Интърнешънъл България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, бул. Тодор Александров
85 – 87, ет. 2, ап. офис 2Б, за обект „Изграждане на
оптична кабелна линия Хасково – с. Сива река, община Свиленград“. Трасето на обекта е разположено
на територията на общините Хасково, Стамболово,
Харманли и Любимец. Заинтересуваните могат да
обжалват издаденото разрешение за строеж пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от датата на обнародването на обявлението в „Държавен вестник“. Жалби се подават чрез областния
управител на област Хасково.
13149
6. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол
№ 10 от 19.ХІ.2009 г. е разгледана преписка с
вх. № 94-Д-2123/27.Х.2009 г., парцеларен план за
обект „Горски път Белия пясък – Трионски дол“
от 0+000 до 7+852,46 км на територията на ДЛС
„Граматиково“ – землище с. Кондолово. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат да подават писмени
искания и възражения по парцеларния план и
придружаващата го документация до общинската
администрация – гр. Царево.
13132
13. – Община Царево, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че с протокол № 10
от 19.ХІ.2009 г. е разгледана преписка с вх. № 94-Д2129 от 9.ХІ.2009 г., парцеларен план за изграждане
на „Горски път Петдесет бука – Говедаров вир на
територията на ДГС – Царево, землищата на с.
Изгрев и с. Велика“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да подават писмени искания и възражения по
парцеларния план и придружаващата го документация до общинската администрация гр. Царево.
13133
40. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
на подземен електропровод до 1 kW от поземлен
имот № 000299 по КВС на землище с. Ботево
през поземлени имоти № 254, 668, 716 и 718 до БС
№ 12 в улица по ЗРП на с. Ботево. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
13144
41. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
трасе на ел. провод до поземлени имоти № 097014
и 033003 през поземлени имоти № 729, 097008 и
125 по КВС на землище с. Скалица. Проектът за
подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването на обявление-
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то в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
13145
42. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план (парцеларен
план) – трасе на водопровод от урегулиран поземлен
имот № І в кв. 70 по ЗРП на с. Скалица до поземлени имоти № 097014 и 033003 през поземлени имоти
№ 103, 541, 112, 29, 87, 88, 097007, 729, 130, 097008
и 125 по КВС на землище с. Скалица. Проектът
на подробния устройствен план е на разположение
на заинтересуваните в дирекция „ТСУ и УПП“ на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
13146
43. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план) на
подземен електропровод до 15 kW тип кабел 1 kV
в PVC тръба ∅ 110 мм от ПИ 17034 в масив 17 по
КВС до ТП № 2, УПИ XIX в кв. 17 по ЗРП на с.
Безмер, община „Тунджа“, през поземлени имоти
№ 017034, 000825 по КВС на с. Безмер и УПИ XIX в
кв. 17 по ЗРП на с. Безмер, област Ямбол. Проектът
за подробен устройствен план е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
13147

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Благоевград, съобщава на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК, че е
постъпила заповед № ОА-1665 от 5.ХІ.2009 г. на
областния управител на област с административен
център Благоевград, с която е оспорена разпоредбата
на чл. 24 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, изменена
с Решение № 272 по протокол № 25 от заседание
на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, проведено на 20.Х.2009 г., по която е образувано адм.д.
№ 972/2009 по описа на съда.
13173
Врачанският окръжен съд уведомява и призовава
кредиторите на „С и С – 7“ – ЕООД (в несъстоятелност), по гр. д. № 60/2009, че на 15.ХІІ.2009 г. от
11 ч. ще се проведе съдебно заседание в сградата
на ВрОС по подадено искане от „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, кредитор на „С и С – 7“ – ЕООД
(в несъстоятелност), по чл. 679, ал. 3 ТЗ за отмяна
решение на събрание на кредиторите от 23.ІХ.2009 г.
13188
Габровският окръжен съд съобщава, че има
заведено гр.д. № 166/2008 с правно основание
установителен иск по чл. 124, ал. 1 ГПК от „Картал“ – АД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Ванче Михайлов 25, срещу д-р Шмуел
Бен Басат, гражданин на Израел; Матилда Бенцион
Аройо, гржданка на Израел; Лиза Бенцион Майров,
гражданка на Израел; Сузана Давид (Биджерано),
гражданка на Израел, всички с неизвестен адрес
в Република България, като ответниците в едно-
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месечен срок от обнародването могат да подадат
писмен отговор, след като се запознаят с исковата
молба и приложенията към нея, които се намират в
деловодството на съда, както и да посочат съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13186
Ардинският районен съд съобщава, че има заведено гр. д. № 62/2009 с правно основание чл. 99,
ал. 1 СК от Милен Ненов Хаджиев срещу Милена
Ясенова Хаджиева с последен известен адрес с.
Ленище, община Ардино, област Кърджали, сега
с неизвестен адрес в чужбина, като ответницата в
едномесечен срок от обнародването може да подаде
писмен отговор, след като се запознае с исковата
молба и приложенията към нея, които се намират
в деловодството на съда, както и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13255
Ардинският районен съд съобщава, че има заведено гр. д. № 79/2009 с правно основание чл. 49,
ал. 1 СК от Севдие Азис Авис срещу Яхя Авис,
граж данин на Сирийската арабска република,
без постоянен и настоящ адрес в България, сега
с неизвестен адрес в чужбина, като ответникът в
едномесечен срок от обнародването може да подаде
писмен отговор, след като се запознае с исковата
молба и приложенията към нея, които се намират
в деловодството на съда, както и да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13256
Асеновградският районен съд, III гр. състав, призовава Бинка Панчева Кисимова с последен адрес
Хасково, ул. Захари Стоянов 81, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 29.I.2010 г. в 10,30 ч.
като заинтересована страна по гр.д. № 555/2009,
заведено от Районна прокуратура – Асеновград,
по чл. 149, ал. 5 във връзка с чл. 147, ал. 2 АПК.
Заинтересованите страни да посочат съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 137, ал. 4 АПК.
13254
Пернишкият районен съд призовава Даниел
Стоянов Пачов, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 2.ІІ.2010 г. в 9,45 ч. като ответник по гр. д.
№ 1228/2009, заведено от Ваня Христова Митова, по
чл. 82 СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13174
Разградският районен съд призовава Ибраим
Хюсеин Реджеб, с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 22.ІІ.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр.д.
№ 1025/2009, заведено от Сали Осман Мустафа, по
чл. 179, ал. 3 ЗЗД. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13236
Софийският районен съд, III гражданско отделение, 89 състав, призовава Габер Али Ибрахим
Ахмед, с неизвестен адрес в Република България,
да се яви в съда на 17.II.2010 г. в 9,30 ч. като
ответник по гр.д. № 4034/2009, заведено от Ева
Габер Ахмед, действаща лично и със съгласието на
майка си Александра Стоилова Христова-Ахмед от
София. Делото е по чл. 143, ал. 2 СК. Ответникът
да посочи съдебен адрес в страната, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
13187
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Великотърновският окръжен съд обявява, че в
съда е образувано гр.д. № 1099/2009 по постъпило
мотивирано искане от Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейнот
(КУИППД) против Костадин Петров Къцарков от
Горна Оряховица, ул. Струма 2, вх. А, ет. 3, ап. 7,
и против „БГ – Груп 2007“ – ЕООД, БУЛСТАТ
104700054, със седалище Горна Оряховица, ул.
Радецки 17, с управител Костадин Петров Къцарков, с цена на иска 465 211,65 лв., като предмет
на искането е отнемане в полза на държавата на
имущество от физическото лице, както следва:
1. 5/8 идеални части от недвижим имот в Горна
Оряховица, ул. Черни връх 4, представляващ УПИ
I-3295, кв. 180 по плана на Горна Оряховица, целият
с площ 325 кв. м, при граници на имота: от две
страни – улици и ПИ II – общ.; 2. гора – широколистна, намираща се в землището на с. Добри
дял, община Лясковец, област Велико Търново, от
7,609 дка, местност Дерин дере, представляваща
имот № 22417, от които 4,542 дка попадат в отдел/
подотдел 252 (е) и 3067 дка попадат в отдел/подотдел
252 (ж) по картата на възстановената собственост на
землището в с. Добри дял; 3. лек автомобил „Митцубиши Паджеро“ с рег. № ВТ 90-00 А, тъмносив
металик, с рама № JMBORV230PJ000636, двигател
№ 6G72A34965; 4. 5 дяла по 1000 лв. от капитала на
„Алекс – 2006“ – ЕООД, БУЛСТАТ 104670020, със
седалище и адрес на управление Горна Оряховица,
ул. Радецки 17; 5. 50 дяла по 100 лв. от капитала на
„БГ – Груп – 2007“ – ЕООД, БУЛСТАТ 104700054;
заплащане равностойност на имущество, както
следва: 1. 25 дяла по 100 лв. от продажбата им на
„Лес комерс“ – ООД, с БУЛСТАТ 104622591; 2. 1/2
идеална част от имот в кв. Калтинец, Горна Оряховица, а именно: УПИ IX – за „Техноресурс“, кв.
8 от УПИ на с. квартал, с площ 825 кв. м заедно
с построената в него сграда – склад за резервни
части, едноетажна, метална, с панелни стени, със
застроена площ 600 кв. м, при граници на имота: от
две страни – улици, ПИ 428, ПИ 429; 3. 1/2 идеална
част от имот в кв. Калтинец, Горна Оряховица, а
именно УПИ IX – за „Техноресурс“ от кв. 8 по
ПУП на с. квартал, с площ 819 кв. м заедно с построената в този имот сграда – склад за резервни
части, едноетажна, метална, с панелни стени, със
застроена площ 600 кв. м, при граници на имота:
от две страни – улици, ПИ 428, ПИ 429; 4. дворно
място, съставляващо ПИ с пл. № 6 по плана на с.
Ястребино, община Антоново, за който са отредени
имоти: 1. ПИ V-81 с основна площ 1140 кв. м и
с придаваеми към други имоти 70 кв. м заедно с
построените в него едноетажна еднофамилна паянтова жилищна сграда със застроена площ 73 кв. м
и стопански сгради със застроена площ 57 кв. м,
при граници и съседи: улица, УПИ V-81, неотворена
улица, УПИ III-60, и 2. ПИ V-81 с основна площ
972 кв. м с придаваеми към други имоти 180 кв. м
заедно с построената в него паянтова стопанска
сграда със застроена площ 66 кв. м, при граници
и съседи на имота: УПИ V-81, неотворена улица и
УПИ III-60; 9. гори, общо с площ 18 дка, подробно
описани в нот. акт № 574, т. III, рег. № 5526, дело
№ 374/2008 от 29.V.2008 г., представляващи 2 бр.
гори в землището на с. Ново село, община Велико
Търново; 10. гори общо с площ 26,5 дка съгласно
нот. акт № 129, том I, рег. № 960, дело № 107/2008
от 5.III.2008 г., представляващи 7 бр. широколистни гори в землищата на с. Виноград, община
Стражица, и с. Стрелец, община Горна Оряховица;
11. гори общо с площ 326,863 дка съгласно нот.
акт. № 79, том I, рег. № 582, дело № 68/2008 от
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11.II.2008 г., намиращи се в землищата на с. Черни
бряг, с. Длъжка поляна, с. Моравица, с. Изворово,
с. Стойново, с. Поройно и с. Китино, всички в
община Антоново; 12. гори общо с площ 58,244
дка съгласно нот. акт № 26, том VIII, рег. № 7488,
дело № 1294/2008 от 20.Х.2008 г., представляващи
7 бр. широколистни гори в землищата на села от
община Антоново; 13. пасище-мера с площ 61,500
дка, пета категория, в землището на с. Моравица,
община Антоново, м. Иткови ниви, представляваща
имот № 047006 по плана за земеразделяне; 14. лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег.
№ ВТ 17 25 АВ, рама № WVWZZZ19ZHW816861,
двигател № PL021157, цвят лилав; 15. лек автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“ с рег. № ВТ
99 61 АА, рама № WVWZZZ19ZHW615605, двигател
№ RF049200, цвят син, както и отнемане от „БГ Груп
2007“ – ЕООД, Горна Оряховица, получената сума
от продажбата на имот в Горна Оряховица с площ
1670 кв. м, представляващ УПИ VI-3363, кв. 603 по
плана на Горна Оряховица, целият с площ 2323 кв.
м, при граници: улица, УПИ V-3363 в кв. 603, УПИ
XII-3364 в кв. 603, УПИ VII-3363 в кв. 603, заедно с
правото на строеж за построяването на многоетажна
трисекционна масивна жилищна сграда с магазини
и гаражи с обща разгъната застроена площ 4630,23
кв. м. Великотърновският окръжен съд обявявя, че
делото е насрочено за 23.IV.2010 г. в 9,30 ч., като
на основание чл. 29 ЗОПДИППД дава възможност
на трети лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, да встъпят в процеса и
указва, че това могат да направят в срок до един
месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
13229
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4333/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Землер“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Поморие, ул. Генерал
Скобелев 1А, с предмет на дейност: покупка, строеж
на недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба, строителство, строително-довършителни
работи, ремонт, обзавеждане, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, спедиторски услуги,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски, авторемонтни и други услуги, вътрешен и международен
транспорт, внос, износ и реекспот. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Любомир Лечев Лечев.
49405
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4328/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хоум енд ленд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас,
„Марина Диневи“, хотел „Палас“, офис 17, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж или обзавеждане
на на недвижими имоти с цел продажба, ремонт,
реконструция, преустройство на недвижими имоти,
производство на стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови и
сделки с интелектуална собственост, външнотър-
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говски сделки, импорт, експорт, реекспорт, сделки
в областта на вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, туристическо
агентство и туроператорски сделки, рекламни и
рекламно-информационни сделки, сделки в областта на вътрешния и международния транспорт
на физически лица и товари и в таксиметровия
транспорт, както и всякакви други, незабранени със
закон сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петър Христов Петров.
49406
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4391/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Проконанкла“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Богориди 25, ет. 1,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, пеработен
или обработен вид, производство на селскостопанска
продукция, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски услуги, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически услуги, туроператорска и турагентска дейност, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална
собственост, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Алберто Виварес Олмос.
49407
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4390/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Стегор“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 32, вх. Г,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: посредничество
при покупка на недвижими имоти, комисионни
сделки, търговско представителство, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и
външна търговия, както и всякакви други сделки,
незабранени от законодателството. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителите Живка Грозева Михова и Хроси
Георгиева Костадинова заедно и поотделно.
49408
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4389/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Динеро груп“ – ООД, със седалище
и дрес на управление Бургас, ул. Петко Каравелов
34, вх. 2, ет. 3, с педмет 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, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георги Иванов Жеков.
49409
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 4388/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „А втокорек т – ТМ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 28А, вх. 1, ет. 11, ап. 44, с предмет на
дейност: производство на стоки с цел търговия на
едро и дребно, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, покупка на недвижими имоти и
вещни права върху тях, извършване на строежи
и подобрения, управлението им, отдаване под
наем, лизинг или аренда и продажбата им, комисионни, спедиционни, складови, туроператорски
и лизингови сделки, търговско представителство
и посредничество на местни и ч у ж дест ранни
физически и юридически лица, външнотърговски
сделки – внос, износ, реекспорт и бартерни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Тихомир
Видев Видев.
49410
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4341/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кондорс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Царево, ул. Василико 143, 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,
превозни сделки, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, дърводелски
или други услуги, туроператорство, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Петър Веселинов Събев.
49411
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4340/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Жоли“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Шейново
62, ет. 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, ремонтни и сервизни
услуги, комисионни, спедиционни, складови, лизингови, сделки на търговско представителство и
посредничество, валутни сделки (след съответно
разрешение), превозни, хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, информационни,
програмни, импресарски сделки и услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Иво Георгиев Бояджиев.
49412
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4339/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Лита 9904“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
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Славейков, бл. 20, вх. 1, ет. 3, с предмет на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Светла
Славова Арабаджиева.
49413
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4338/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алекс – Ди“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 35, вх. 1, ет. 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки и други вещи, вкл.
собствено производство или след преработването
и обработването им, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
внос и продажба на нови и употребявани автомобили
от чужбина, строителство, ремонт, модернизация,
поддръжка и експлоатация на сграден фонд и обекти за търговия, спорт, отдих и туризъм, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
отдаване под наем или продажба, външнотърговски
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Димчо Костадинов Ганев.
49414
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4337/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Василеу пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Съединение 5, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, цялостно
строителство и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба и отдаването им под наем, търговско
представителство и посредничество, агентство и
реклама, вътрешна и външна търговия, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Васос Андреу.
49415
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4323/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Каталина СПА“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Александровска
78, ет. 3, 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 в страната и в
чужбина, складови, лицензионни, външнотърговски
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги
или други услуги, проектиране, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване
под наем или продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
управителя Любомир Николов Петров.
49416
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4324/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Оптима РМ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Поп Георги 5, с предмет на дейност: финансови консултации и услуги,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, производство на стоки с
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цел продажба, комисионни, спедиционни, складови и
лицензионни сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, сделки с интелектуална собственост,
вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, туристически, туроператорски сделки,
вкл. хотелиерство и ресторантьорство, консултантски, маркетингови и инженерингови сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Роман Нейков Петков.
49417
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4325/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Кармар“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, бизнес
център „Кондоско“, с предмет на дейност: покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и отдаване под наем, лизинг, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговия с
алкохол и алкохолни произведения (след лиценз),
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, записи, презаписи и търговия с аудио- и
видеопродукти, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, кафе-аперитив, транспортни услуги и
отдаване под наем на автомобили – рент-а-кар (след
получаване на разрешение), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
туроператорство и турагентство (след получаване на
разрешение), външнотърговски сделки с всякакви
стоки в пълен обем – импорт, експорт, реекспорт,
производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в
наличност като обменно бюро (след получаване
на разрешение), корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Родриго Диего Барберо.
49418
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г. по
ф.д. № 4326/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Холмс България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Александровска 91, ет. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
строително-монтажни сделки, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, продажба на стоки от собствено производство,
превозни и спедиционни сделки, хотелиерски,
туристически, ресторантьорски сделки, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
складови сделки, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
маркетингови, инженерингови и лизингови сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Тимоти Алън Холмс.
49419
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04319/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Грантс лавшак“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Добриново, и
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
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дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги
в страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни сделки, отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Гранд Чарлс Конуей.
49430
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04320/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ник строй къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ж.к. Изгрев, бл. 41, вх. 3, ет. 6, и с предмет
на дейност: покупка, строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им, ремонтни
и възстановителни дейности, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на стоки ид руги вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, внос-износ, туристически,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, хотелиерство и ресторантьорство,
бартерни сделки, туроператорски и турагентски
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Никола Драганов Тахчиев.
49431
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04321/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Фрегат“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Братя Миладинови, бл. 62, вх. 2, ет. 6, ап. ляв, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, внос и износ, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство и ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Василев Гугушев.
49432
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04374/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Евета“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Меден рудник,
бл. 109, вх. 1, ет. 7, ап. 21, и с предмет на дейност:
транспортни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, търговско представителство и посредничество, туристически и туроператорски сделки, в т. ч.
хотелиерски и ресторантьорски услуги, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен
вид, покупка, строеж, ремонт или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
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сделки с интелектуална собственост, консултантски,
маркетингови и инженерингови сделки, рекламни
и информационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Вера Христова Чавдарова.
49433
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 04386/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Тарфа хоумс“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 34,
вх. 4, ет. 6, ап. 16, и с предмет на дейност: строителство и строително-монтажни услуги в страната
и в чужбина, покупка, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговия със
строителни материали, комисионни, посреднически
и консигнационни сделки, разкриване на фирмени
магазини, хотелиерство и ресторантьорство, транспортни и спедиторски услуги, както и всякаква
друга търговска (стопанска) дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Боян
Митков Хлебаров.
49434
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 331/2007 вписва промяна за „Делфи груп
07“ – ООД: освобождава като съдружник Стефан
Михайлов Карталев; вписва нов дружествен договор.
49435
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 1127/2007 вписва промяна за „Д енд Н
инвестмънтс“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Даниела Иванова Ганчева; вписва като
съдружник и управител Иван Димитров Ганчев;
вписва нов дружествен договор.
49436
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 3005/2007 вписва промяна за „Билдконсулт
енд Ко“ – ЕООД: заличава като управител Георги
Димитров Димитров; вписва като управител Лилия
Стоянова Михайлова; вписва нов учредителен акт.
49437
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04368/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Проджект консулт и мени
джмънт“ – ООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Александровска 21, хотел „България“,
ет. 1, стая 109, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 15 000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Нина
Дачева Колева.
49438
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04369/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Рибилд“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 33,
вх. 5, ет. 1, и с предмет на дейност: търговско представителство, покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
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рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, услуги, туроператорска и
турагентска дейност, търговско посредничество,
сделки с интелектуална собственост, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Джейсън Робърт Хърн.
49439
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04370/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Естемо“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Зорница, бл. 39, ет. 2,
ап. 1, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажбата им в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, дистрибуторски, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, рекламни, информационни, програмни или
други услуги, счетоводни, данъчни и финансови
консултации и услуги, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и други
финансови отчети, всякакви преводачески услуги,
извършване на преводи от български на чужди
езици и от чужди езици на български език, както
и други разрешени със закон сделки. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Станимира Христова Скарлева.
49440
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04371/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Коч груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Бургас, ул. Генерал Гурко 40,
партер, и 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, комисионни, спедиционни,
складови, лизингови и сделки на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност или предоставяне
на други услуги, издателска и печатарска дейност,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, стоков контрол. Дружеството
е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителите Алкан Мюмюн Салим, Зеки Коч
и Серкан Шентюрк заедно и поотделно.
49441
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04372/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Карол Вилас“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Гурко 7, вх. Б,
ет. 4, и с предмет на дейност: покупка, строеж,
проектиране 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, лицензионни и сделки с интелекутална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя Гари
Карол.
49442
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04373/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Охи – 73“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Трънак, ул. Дунав 8, и
с предмет на дейност: строителство – зидария,
кофраж, арматура, полагане на подови и стенни
замазки, внос и продажба на строителни машини
и строителна техника, търговско представителство,
стъкларски услуги, производство, монтаж и остъкляване на пластмасова, метална и дървена дограма,
бръснарски, фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, имперсарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, доставка на автомобили и
части за тях с цел продажба, ремонт на автомобили, автотенекеджийски услуги, монтаж и ремонт
на сигнално-охранителна техника и автоаларми,
лизинг, стъкларски услуги, производство, монтаж
и остъкляване на пластмасова, метална и дървена
дограма, строителство, проектиране, инвеститорски
контрол, консултантски услуги, производство на
селскостопанска продукция от растителен и животински вид, получена от обработка и експлоатация
на собствени, арендовани и наети земеделски земи
и имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност със
собствена продукция, внос на земеделска техника
и инвентар, внос и търговия с торове и препарати
за растителна защита, агротехническо обслужване
и агротехническа защита, ветеринарно-санитарно
обслужване, ремонт и поддръжка на селскостопанска
техника, селектиране на животински и растителни видове. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Хюсеин
Исмаил Мехмед.
49443
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04347/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Примопласт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Приморско, ул. Васил Левски 4, и с предмет на дейност: изработка, монтаж
и демонтаж на дограми и покривни конструкции,
строителни услуги, 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, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Йовко Илиев Петков.
49444
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04346/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Жорж – Теди и Ко“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 53, вх. 3, ет. 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид,
вкл. внос и износ на стоки, продажба на стоки от
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собствено производство, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
консултантски и проектантски услуги, маркетинг
и мениджмънт, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел отдаване под наем или
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителите Тодорка Димитрова Петкова и Георги Митков Павлов
заедно и поотделно.
49445
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04345/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ви енд Ви“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ж.к. Славейков,
бл. 40, вх. 6, ет. 3, и с предмет на дейност: покупка,
проектиране, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, рекламна дейност, интериорен дизайн,
консултантски услуги, транспортни услуги и отдаване под наем на автомобили – рент-а-кар (след
получаване на разрешение), търговско представителство и посредничество, валутни сделки, хотелиерство и ресторантьорство (след получаване на
разрешение), импресарски, програмни, ремонтни,
строително-монтажни, информационни услуги,
външнотърговски сделки. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Васил Иванов Николов.
49446
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04344/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Д и Н груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Цар Калоян 53,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, внос, износ, бартерни
сделки и други външнотърговски операции, комисионни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Димо
Филипов Скорчев.
49447
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04343/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аореос“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Места
6, и с предмет на дейност: строителство, земи – изкопни работи, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, външна и вътрешна търговия,
търговско посредничество и представителство, рекламна, информационна, програмна дейност, сделки
с интелектуална собственост, имперсарска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, производствена
дейност, строителни, ремонтни или монтажни работи, транспортна дейност, спедиторски, комисионни
услуги, туризъм. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Пламен Георгиев Димитров.
49448

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04361/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тандер“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Поморие, ул. Рибарска 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, внос-износ,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, бартерни сделки, туроператорски и тур
агентски услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякаква разрешена със закон търговска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Владимир Атанасов Тенев.
49449
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04363/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Руми“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 55, вх. Ф, ет. 1, ап. 3, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост и произведения
на изкуството, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
проектантски, монтажни, сервизни и други услуги,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както и други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Радостинка
Янчева Димитрова.
49450
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 04366/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Елит
дивелопмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Богориди 24, и с предмет
на дейност: сделки за покупко-продажба, производство и търговия със селскотопански, хранителни
и промишлени стоки в първоначален, обработен и
преработен вид в страната и в чужбина, сделки за
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки за извършване на
хотелиерски, туристически, туроператорски, рекламни, транспортни и други услуги, търговско представителство и посредничество, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон, които по
своя предмет и обем изискват делата да се водят по
търговски начин. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Кевин Джон Релф.
49451
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04364/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вехрид“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Калофер
10, ет. 1, и с предмет на дейност: геодезия, кадастър,
регистрация, 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 и превозни сделки, внос и износ, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство, ресторантьорство,
кафетерия, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговия и услуги с аудио-визуални уредби и носители.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Христо Вълков Русев.
49452
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04367/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Е проджектс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Пробуда
44, партер, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, лизинг, управление на недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Радослава Вълчева Маринова.
49453
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04360/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Вита Вас“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Лазур, бл. 76, ет. 10, ап. 60, и с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Витали Василев Витанов.
49454
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04359/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кардем“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Транспортна, бизнес център „Кондоско“, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, лизинг, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продабжа на стоки
от собствено производство, търговия с алкохол и
алкохолни произведения (след лиценз), търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, запи-
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си, презаписи и търговия с аудио- и видеопродукти,
хотелиерски, туристически, ресторантьорски услуги,
кафе-аперитив, транспортни услуги и отдаване под
наем на автомобили – рент-а-кар (след получаване на разрешение), рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, тур
операторство и турагентство (след получаване на
разрешение); външнотърговски сделки с всякакви
стоки в пълен обем – импорт, експорт, реекспорт,
производство на селскостопанска продукция, плодове и зеленчуци, сделки по обмяна на валута в
наличност като обменно бюро (след получаване
на разрешение), корабно и митническо агентиране
(след получаване на разрешение). Дружеството е с
капитал 800 000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Пере Алсамора Планагума.
49455
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04358/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Сторк хаус“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Дюлево, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, таксиметрови, превозни, складови, лицензионни сделки,
стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски,
туроператорски и турагентски сделки, рекламни,
информационни, програмни и импресарски сделки, външнотърговски и валутни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от управителя Барбара Ан Билингтън.
49456
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 04357/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Марица пласт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Карнобат, ул. Елин връх 1а,
и 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 дейнсот, търговско представителство и посредничество, превозна хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска
дейност, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантски, софтуерни,
хардуерни и превозвачески услуги, автосервизни
и комунални услуги, куриерски услуги, както и
всякаква друга дейност, която не противоречи на
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Коста
Димитров Георгиев.
49457
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 04356/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Челопечене
уиндс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Александровска 16, ет. 4, и с предмет
на дейност: производство и продабжа на електрическа енергия, проучване, проектиране, изграждане,
експлоатиране, ремонт и поддръжка на енергийни
съоръжения от възобновяеми енергийни източници,
продажба на ветро- и водогенератори, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
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представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, туроператорски, рекламни, информационни, програмни услуги, покупка, строеж,
проектиране или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от управителя Томас Антон Олесен.
49458
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04351/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Олимпик инвестмънтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Константин Фотинов 32, и с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел препродажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, имперсарски или други сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Кириякос Кирияку.
49459
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04350/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Фючър дивелопментс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Мара
гидик 8, ет. 2, и с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чубжина, комисионни, спедиционни сделки, строителство, консултантски услуги, свързани с покупко-продажбата на недвижими имоти и отдаването
им под наем, вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Стивън Джоузеф Брус.
49460
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04349/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Панчови“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Ивайло 5, ет. 4,
ап. 7, и с предмет на дейност: покупка или производство на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионни, спедиционни, складови, лизингови и
сделки в областта на фотографията и артистичната
дейност, импресарски и сделки с интелектуална
собственост, външнотърговски сделки, импорт,
експорт, реекспорт, сделки в областта на вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство,
хотелиерство, туристическо агентство и туроператорски сделки, рекламни и рекламно-информационни сделки, сделки в областта на вътрешния
и международния транспорт на физически лица
и товари и в таксиметровия транспорт, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Петър Николов Панчов.
49461
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф. д. № 04348/2007 вписва дружество с ограни-
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чена отговорност „Сън хоум“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Бургас, ул. Цар Калоян
24, вх. 3, ет. 4, ап. 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
външнотърговски сделки, производство на стоки с
цел продажба, комисионни, спедиционни, складови
и лизингови сделки, транспортни сделки в страната
и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
лица и дружества, реклама и рекламни дейности,
посредничество при сделки с недвижими имоти,
покупка и строителство на недвижими имоти с цел
продажба, туристически туроператорски сделки, вкл.
хотелиерство и ресторантьорство, консултантски,
маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството
е с капитал 6000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Недко Колев Чифчиев.
49462
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4327/2007 вписва еднолично дружество
с ог раничена отговорност „Филина“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
П. Р. Славейков, бл. 27, вх. 6, ет. 5, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, внос и износ, ресторантьорство и
кафетерия, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки
с петролни продукти, валутни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, строителни услуги, преводни и
счетоводни услуги и консултации. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Хуан Айдзюен.
49420
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4330/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отоворност „Саймън Джеймс Грифитс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Черково, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотъровска дейност, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки,
отдаване под наем на недвижими имоти, вътрешен
и международен туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Саймън Джеймс Грифитс.
49421
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4331/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Виражи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 33, вх. 3, ет. 8, ап. 61, с предмет на
дейност: покупка, строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажбата им
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
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консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки, продажба на стоки от собствено
производство, сделки с интелектуална собственост,
рекламни и информационни услуги, туристически
и туроператорски сделки, в т. ч. хотелиерски и
ресторантьорск и усл у ги, т ранспортни сделк и.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Велко Петров Нанев.
49422
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4332/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Абсиде“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Богориди
25, ет. 1, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
селскостопанска продукция, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски
услуги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически
услуги, туроператорска и турагентска дейност, търговско представителство и посредничество, сделки
с интелектуална собственост, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Антонио Родригес Абаскал.
49423
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4342/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „АРЗ къмпани“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Възраждане, ул. Дебелт, бл. 46, ет. 4, с предмет
на дейност: 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, валутни, складови и сделки с
интелектуална собственост, туристически дейности,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
външнотърговски, дистрибуторски сделки, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Мохамед Ел Сайед.
49424
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 3548/2007 вписва промяна за „Профикс
комерс“ – ООД: освобождава като съдружник Сашо
Куртев Фридриховски; вписва като съдружник Петя
Иванова Пазачева; вписва нов дружествен договор.
49425
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4315/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Торквемада“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Черно море,
ул. Лиляна Димитрова 1, с предмет на дейност:
строителство, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство,

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Тодор Колев Кожеклиев.
49426
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4316/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фридрих – Мария Свирецова“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Пробуда 79 – 81, ет. 3, с предмет на
дейност: фризьорски и козметични услуги, както
и други услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелски, туристически, рекламни
и информационни услуги, строителство и ремонт
на пътища, сгради и съоръжения. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мария
Иванова Свирецова.
49427
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4317/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Империал констракшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Созопол, ул. Републиканска 13, 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,
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и
дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни или други
услуги, покупка, строеж, транспортна дейност (след
получаване на съответното разрешение), както
и всякаква друга дейност, която по предмет или
обем налага извършването є по търговски начин.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Дейвид Джон Крокер.
49428
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.Х.2007 г.
по ф.д. № 4318/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Виа дизайн“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Зорница, бл. 47, вх. А, ет. 6, ап. 17, с предмет на
дейност: инфраструктурно проектиране, прединвестиционни и предпроектни проучвания, контрол и
управление на проекти, консултантски и експертни
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Весела Добрева
Пенева-Палачорова.
49429
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5366/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ди Ва 79“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Ивайло 77А, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство; консултантски и маркетингови услуги, вкл. цялостно и/или частично менажиране на
инвестиционни проекти, инженеринг и управление;
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими
имоти с цел ползване и/или продажба; търговско
представителство и посредничество – внос и износ,
и на автомобили; услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Десислава Георгиева Димитрова, която го управлява
и представлява.
47441
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5488/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Фой енд Фърт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Приморски 55, и с предмет
на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, както и наемане
на подизпълнители за извършване на строителномонтажни дейности; покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни; складови, лицензионни сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарсите или други услуги; лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Саймън Матю Фърт и Ан Фърт, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
47442
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5375/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Полинс пропърти“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Слив
ница 5, и с предмет на дейност: търговия; транспорт, внос и износ, търговско представителство,
посредничество и дистрибуторство; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни и информационни услуги,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и всякаква друга търговска дейност след получаване и представяне на лиценз или
разрешително от държавен орган, ако законът го
изсиква за упражняването на съответната дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Полин Барфуут, която го управлява
и представлява.
47443
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5500/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ем Джи Ес – електрик“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Студентска, бл. 14, вх. Г, ет. 7, ап. 160, и с предмет
на дейност: изграждане на битови и промишлени
електрически инсталации, ПИС (пожароизвес-
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тителни системи), системи за видеонаблюдение,
компютърни, телефонни и охранителни системи;
строителство; В и К услуги; авторемонтна дейност;
ремонт и поддържка на ел. съоръжения и битова
техника; саниране на сгради; производство на мебели; търговска дейност – внос и износ; покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни; складови и лицензионни
сделки; стоков контрол; консултантска дейност;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерски
и туристически (след лиценз), ресторантьорство,
рекламни, информационни, програмни или други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Георги Янчев Димов, който го управлява
и представлява.
47444
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 4702/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Баджо“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Чайка 53, вх. А,
ет. 3, ап. 19, и с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с промишлени стоки, в т. ч. масла, филтри и други за поддръжка на автомобили.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Александър Светославов Кръстянин,
който го управлява и представлява.
47445
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5056/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Финиди“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл. 114, вх. 5, ет. 3,
ап. 9, и с предмет на дейност: производство на
хранителни и промишлени стоки; покупка на стоки и продукти или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
външно- и вътрешнотърговски сделки; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни; лицензионни и сделки с
интелектуална собственост; строително-ремонтни
услуги; туристически услуги; хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
строително-ремонтна дейност; търговия с резервни
части за нефтохимическата промишленост; търговия с горива на едро и дребно (след получаване
на лиценз); авторемонтна дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Димов Дишев, Николай Константинов Коев, Филип
Димчев Петков и се управлява и представлява от
Димитър Димов Дишев.
47446
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5324/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Галина инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Кавала 14,
ап. 10, и с предмет на дейност: покупко-продажба
на имоти, къщи, апартаменти, различни видове
продукция и производствено оборудване; строителна
дейност – жилищно и индустриално строителство;
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покупка на стоки с цел продажба в първоначален,
преработен или обработен вид; търговско представителство и посредничество. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Галина Анатолевна Кузмичева, която го управлява
и представлява.
47447
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5571/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Флагман – ПР“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Кестен, бл. 14, вх. Б,
ет. 7, ап. 28, и с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; консултантски
и маркетингови услуги; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки; стоков контрол и лизинг; рекламна
и информационна дейност; покупка, строеж и/или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
туристическа дейност; менингова дейност за корабни
екипажи (при спазване на установените изисквания
за това). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Берч Гарабед Задурян,
който го управлява и представлява.
47448
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по
ф. д. № 3015/2006 вписа промени за „Корал“ – АД:
заличава Божидарка Трифонова Банушева като
член на СД, представляващ дружеството, и вписва
като такъв Стефан Пламенов Консулов, който ще
представлява дружеството само заедно с другия
представляващ Радка Маринова Апостолова.
47449
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХI.2007 г.
по ф. д. № 3789/2004 вписа промени за „Ар Си Си
солюшънс“ – ООД: заличава като съдружници и
управители Харалампи Стоянов Стоянов и Диана
Николова Стоянова; вписва промяна в наименованието: „Ар Си Си солюшънс“ – ЕООД; вписва
като едноличен собственик „Ес Джи груп“ – ЕООД;
вписва като управител на дружеството Стоян Илиев Георгиев; вписва нов адрес на управление: ж.к.
Владислав Варненчик 21, вх. 4, ет. 8, ап. 24.
47450
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 7.XI.2007 г.
по ф.д. № 5465/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Никол Ен фактор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Нидерле 4,
вх. А, ет. 3, ап. 16, с предмет на дейност: търговия
с мъжка, дамска и детска конфекция, авторемонтна
дейност, търговия с недвижими имоти, хотелиерство,
ресторантьорство, търговия с промишлени стоки и
стоки за бита. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Николета Владимирова
Ковачева, която го управлява и представлява.
47682
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 5203/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Император“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Д-р Басанович
17 – 19, ет. 4, с предмет на дейност: търговия в
страната и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт
на стоки и суровини, покупка на стоки и вещи
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с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чужде
странни лица в страната и в чужбина, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност и стоков
контрол, мениджмънт, консултантски услуги, маркетинг и реклама, транспортна дейност и услуги,
посредничество при сделки с недвижими имоти,
придобиване и управление, наемане и отдаване под
наем на имоти, жилищни сгради, складови и други
площи, сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството, проектиране, строителна,
инвеститорска, монтажна и ремонтна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, производство и търговия със
селскостопански продукти и промишлени изделия,
софтуер и хардуер, монтаж на сигнално-охранителни
системи, търговия с медицински материали и консумативи, изготвяне на експертни оценки, преводни
услуги, битови, копирни и машинописни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Юрий Михов, който го управлява и
представлява.
47683
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 4359/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Курортно строителство база“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Генерал Колев 92, с предмет на дейност: покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, изработка, обработка, монтаж и
демонтаж на метални изделия, продажба на стоки
от собствено производство, складови сделки, стоков
контрол, комисионни, превозни и спедиционни
сделки, лизинг, покупка на ценни книжа с цел
препродажба, търговско представителство и посредничество, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Йордан Кръстев Кръстев,
който го управлява и представлява.
47684
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.V.2007 г. по ф.д. № 2031/2003 вписа промени за
„Камел – 2003“ – ООД: заличава като съдружник
Зоя Кирилова Щилиянова; вписва като съдружник
Юлиян Михалев Станев; заличава като управители
Диана Матеева Дукова-Григорова и Зоя Кирилова
Щилиянова; вписва като управители Юлиян Михалев Станев и Женя Николова Димитрова, които
ще представляват дружеството винаги заедно.
47685
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 5691/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „БВ
тур“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Преслав 48, ет. 3, с предмет на дейност:
отдаване под наем на автомобили, посредничество
и търговско представителство, спедиция и транспорт
в страната и в чужбина, туризъм – хотелиерство и
ресторантьорство, туроператорска и туристическа
агентска дейност, както и допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма,
превоз на пътници, търговия на едро и дребно в
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страната и в чужбина, комисионна, спедиционна,
превозна, складова, рекламна, лизингова дейност,
сделки с интелектуална собственост, информационни, маркетингови услуги, всякакви дуги дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
95 000 лв., със съдружници Евдокия Петракиева
Симова, Красимира Кирилова Митева, Виолетка
Петкова Тинчева, Григор Пламенов Николов,
Гинка Драгиева Дикова, Катя Иванова Владова,
Евгений Тошков Генов, Анна Иванова Атанасова,
Тодор Маринов Георгиев, Марио Маринов Рашев,
Гергана Ласкова Георгиева, Мирослав Цветанов
Коцев, Силвия Станева Станева, Бонка Констатинова Йорданова, Албена Божилова Калинкова,
Евгени Будьони Арков, Жанета Димчева Рошманова, Росица Николаева Бояновска, Нериман Емин
Наджи, Светла Янкова Божилова, Анета Георгиева
Петрова, Атанас Ангелов Костадинов, Катя Тодорова Мартинова, Соня Владимирова Райчева,
Мариян Косев Иванов, Елица Свиленова Драгнева,
Александър Свиленов Драгнев, Христо Димитров
Едрев, Мартин Манолов Маноилов, Стойчо Тодоров
Стамболиев, Таня Руменова Николова, Камелия
Христова Михайлова, Жасмина Христова Христова,
Ивелина Русева Ташева, Мирослав Георгиев Георгиев, Тодор Милков Михайлов, Веселин Стоянов
Едров, Светлозар Стоянов Златев, Калин Стефанов
Сутев и Начко Димитров Козарев и се управлява
и представлява от Мариян Косев Иванов, Мартин
Манолов Маноилов и Веселин Стоянов Едров заедно и поотделно.
47686
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 5427/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Панак груп“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Бузлуджа 5, с
предмет на дейност: покупко-продажба на земя,
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, вътрешно- и
външнотърговска дейност, валутни сделки, производство, изкупуване, преработка, съхранение и
реализация на промишлена продукция, стоки и
предмети на бита, рекламна, издателска, информационна, програмна, комисионна, охранителна,
лизингова дейност, ресторантьорство, хотелиерство
и туризъм, туристическа и туроператорска дейност,
корабостроене, строителни и строително-ремонтни
услуги, покупка, строеж и реконструкция на недвижими имоти, услуги в областта на бита, забава и
резвлечения, организиране и провеждане на образователни курсове, поддръжка, сглобка и услуги с
компютърен хардуер, софтуер и друга електронна
техника, транспортна дейност, вътрешен и муждународен транспорт и спедиция, вкл. пътнически.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Йълмаз Азем и Ирина Николаевна Трошкина и се
управлява и представлява от Йълмаз Азем.
47687
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 5367/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност „Евроасет“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Мануш войвода 9, ет. 4, ап. 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, транспортна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, туристическа
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и рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупко-продажба, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, финансово-счетоводна дейност,
фотографска и видеодейност, консултантска дейност, електрообзавеждане, трудово посредничество,
наем на движимо и недвижимо имущество, внос и
износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Диан Петров Димитров и Янка Сашева
Димитрова и се управлява и представлява от Диан
Петров Димитров.
47688
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 5562/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Асмик“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Шипка 1, ет. 3, с предмет
на дейност: покупки на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги, внос и
търговия с козметични и парфюмерийни изделия,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, внос и
износ на нехранителни стоки, рекламно-издателска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Геворкян Арарат, който
го управлява и представлява.
47689
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 5294/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Лидо“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Вярност 10, с предмет на
дейност: вътрешен и международен туризъм (след
лиценз), ресторантьорска и хотелиерска дейност
(след лиценз), обществен превоз на пътници и товари в страната и в чужбина (след лиценз), покупка,
строеж или обзавеждане на всякакви недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем, търговска дейност – внос и износ, търговия на едро
и дребно чрез откриване на магазинна мрежа на
територията на страната, услуги за населението и
фирми (сервизни и битови), търговско представителство и посредничество на български и чужде
странни физически и юридически лица, комисионна,
складова, лизингова, рекламна, информационна,
дистрибуторска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Лидия Костова Георгиева, която го управлява и представлява.
47690
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 9728 от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 1158/2005 промени
за „Кая Есеница“ – ООД: в управлението и представителството заличава като управител и представляващ Денислав Филипов Алексиев; дружеството
ще се управлява и представлява от другия вписан
управител Манфред Петер Вилле.
47691
Варненският окръжен 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. № 898/2005 вписа промяна за
„Бибито“ – ЕООД: вписва нов адрес на управление:
местност Св. Никола 1 № 979.
47692
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 5273/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Котва 2007“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Одесос 12, ет. 4, ап.
4А, с предмет на дейност: строителна и ремонтна
дейност, доставка на строителни материали и др.,
транспортни услуги на пътници и товари, туроператорска дейност (след лиценз), ресторантьорство и
хотелиерство, посредничество и сделки с недвижими
имоти, извършване на ГТП (годишни технически
прегледи – след лиценз) на моторни превозни средства, проектиране, дизайн, вътрешно оформление
и обзавеждане, селскостопанска дейност – производство и търговия със селскостопански продукти,
търговия – внос, износ, други сделки и търговска
дейност, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Румен Илиев Чаков, който го управлява
и представлява.
47737
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 5521/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мартини“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик 227, вх. 7, ет. 1, ап. 216, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионна,
консултантска, маркетингова, лизингова, информационна и рекламна дейност и услуги, строително
предприемачество, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, транспортна и складова дейност, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерство, ресторантьорство и
туристическа дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Петров Петров и
Йорданка Маринова Петрова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
47738
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 5565/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Таврический сад“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Дебър 1, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната
и в чужбина, търговско представителство и посредничество, реклама и фотография, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и реализация на
селскостопанска продукция, услуги в областта на
бита, промишлеността и селското стопанство, транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа
дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Елена Владимировна
Кирток, която го управлява и представлява.
47739
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 3.Х.2007 г.
по ф.д. № 4615/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Недима консулт“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Студентска 11, ет. 3,
ап. 18, с предмет на дейност: счетоводни и консултантски услуги, вътрешно- и външнотърговска
дейност, транспорт на пътници и товари в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
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вътрешен и меж дународен ту ризъм, търговско
представителство и посредничество в страната и в
чужбина, маркетингови проучвания в страната и в
чужбина, производство, обработка и реализация на
селскостопанска продукция, промишлени и хранителни стоки, производство, сервиз и поддръжка на
домакинска и промишлена техника, проектиране,
доставка и изграждане на цялостни хардуерни и
софтуерни решения, ефективни решения в областта
на комуникациите и системната интеграция, асемблиране на компютърни системи, сервиз, поддръжка,
строително-монтажна и проектантска дейност, битови услуги на гражданите, автосервизна дейност,
импресарска и рекламна дейност, организиране на
курсове и школи, преводни услуги, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000
лв., със съдружници Нели Димитрова Николова и
Яни Ставрев Янев и се управлява и представлява
от Нели Димитрова Николова.
47740
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 273/2007 вписа промени за
„Мирвал“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик и управител Владимир Николов Димитров
и вписва като такъв Амит Щайнхарт.
47741
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 24.Х.2007 г.
по ф.д. № 5194/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Каса Боб енд Карол“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Владислав Варненчик
112, ет. 2, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, туристически услуги
в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт,
програмна и рекламна дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Карол Елизабет
Парментер и Роберт Артър Парментер, който го
управлява и представлява.
47742
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 5209/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Империал трежърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане,
бл. 37, вх. 4, ет. 5, ап. 82, с предмет на дейност:
покупка на недвижими имоти, стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба на
стоки от собствено производство, производство и
търговия с конфекция, вътрешна и външна търговия, комисионна, спедиционна, складова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превоз на пътници и товари със собствен или нает
транспорт в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьрство, импресарска, рекламна, информационна дейност, сделки с интелектуална собственост.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Александър Владимирович Малахов,
който го управлява и представлява.
47743
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XI.2007 г. по
ф.д. № 3979/2007 вписа промени за „Преслава – ин-
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вест“ – ЕООД: вписва като съдружник и управител
Иван Валентинов Петков; вписва промяна в наименованието: „Преслава – инвест“ – ООД; заличава
като управител Йорданка Георгиева Кателиева.
47744
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 5394/2007 вписва в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Валклима“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Битоля 25, ет. 6,
ап. 15, с предмет на дейност: инженерингови услуги
в строителството, консултантска дейност по отопление, вентилация и климатизация, производство и
реализация на стоки в областта на строителството,
експорт и импорт, реклама и посредническа дейност
в страната и в чужбина, търговска дейност – внос и
износ, транспортна дейност с леки и тежкотоварни
автомобили в страната и в чужбина, битови услуги
на населението и фирми, сделки с недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Валери Александров Великов, който
го управлява и представлява.
47745
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 3372/2004 вписа промени
за „Алис Солан“ – ЕООД: вписва като съдружник
Кенет Фредерик Рейнолдц; вписва промяна в наименованието „Алис Солан“ – ООД; вписва промяна
в идентификационните данни на съдружника: Алис
Рейнолдц; заличава като седалище Варна и вписва
ново седалище и адрес на управление с. Хаджи
Димитър, община Каварна, област Добрич.
47746
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 5441/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Нобелклийн“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Братя Миладинови 27, ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност: внос
и износ на полиращи и почистващи продукти за
коли, кораби и самолети, обучение на персонал,
посредническа дейност по наемане на работа (след
регистрация), консултации в сферата на управлението и развитието на човешки ресурси, други
бизнесуслуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала „Дабъл ю маркетинг
енд консултинг“ – ЕООД, и се управлява и представлява от Ралф Волкер Утке.
47727
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 5556/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Евробуд“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Княз Борис I
№ 79, ет. 3, ап. 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, складови, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, търговско представителство и
посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други сделки с индустриална и интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Олексей Василиев и Лариса Куц,
която го управлява и представлява.
47728
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XI.2007 г.
по ф.д. № 5530/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Варна Хайтс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, бул. Съборни 11,
ет. 2, офис 3, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, консултантска и експертна дейност, търговско представителство и
посредничество, маркетинг и мениджмънт услуги,
посредничество при сделки с недвижими имоти,
търговска реализация на всякакви стоки, незабранени със закон, комисионни и лизингови сделки,
строителна и ремонтна дейност, транспортна и
туристическа дейност (след лиценз), хотелиерство
и ресторантьорство, покупка и управление на недвижими имоти и други дейности, разрешени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Галя Русева Ицкович, която
го управлява и представлява.
47729
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 8.XI.2007 г. по ф.д. № 2702/2004 вписа
прекратяването на „БХТМ“ – ЕООД, и го обявява
в ликвидация, с ликвидатор Бари Джеймс и със
срок 6 месеца.
47730
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 3375/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Базалт България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, район „Приморски“,
местност Св. Никола 1, вила Станчов, с предмет на
дейност: придобиване и експлоатация на каменни
кариери, кариери за вадене на чакъл, изграждане
и експлоатация на съоръжения за производство
на строителни материали, вкл. свързаните с това
дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала „Базалт бетайлигунгс унд
фервалтунгс ГМБХ“ и се управлява и представлява
заедно от всеки двама от управителите Иван Иванов
Станчов, Мартин Лудвиг Друммен, Норберт Ланкес
и Рудолф Шафнер.
47731
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 5584/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Булеъркон инженеринг“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Найден Геров
28, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: покупка,
продажба, монтаж, сервиз и обслужване, поддръжка и проектиране на климатична, хладилна,
вентилационна и отоплителна техника, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, външнотърговска дейност,
складова и лизингова дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Яна Маринчева
Кирилова и Красимир Иванов Кирилов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
47732
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 5478/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Вестстрой – 68“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Кестен 3, с предмет
на дейност: производство, обработка, внос, износ
и търговия със стоки и услуги, посредническа и
комисионна дейност, агентство, търговско пред-
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ставителство и всякакви дейности, разрешени с
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Веселин Митков Гочев,
който го управлява и представлява.
47733
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.XI.2007 г.
по ф.д. № 5482/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Евродом – АВ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане 41,
вх. 4, ет. 6, ап. 84, с предмет на дейност: строителство на сгради и съоръжения, строително предприемачество, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, инвестиционна и
консултантска дейност, търговска дейност в страната
и в чужбина, производство и покупко-продажба на
стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, управление на проекти, комисионна, лизингова,
складова, спедиционна дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина, транспортна дейност в страната и в чужбина,
хардуерни, софтуерни и Интернет услуги, рекламна
и издателска дейност, сделки с интелектуална собственост, предоставяне на услуги на физически и
юридически лица. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Георги Иванов Георгиев,
който го управлява и представлява.
47734
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.XI.2007 г.
по ф.д. № 5476/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Онега“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Трошево 78, вх. Г,
ет. 8, ап. 94, с предмет на дейност: производство
и търговия с осветителни тела и ел. материали,
ремонт и строителство на недви ж ими имоти,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, фризьорски услуги, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна дейност,
търговско представителство и посредничество,
превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
сделк и с интелек т уа лна собственост, импорт,
експорт, реекспорт, външнотърговска дейност и
всякакви други дейности, разрешени със закон
(след получаване на лиценз за тези, за които е
необходимо). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Людмила Даниловна
Йовева, която го управлява и представлява.
47735
Варненският окръжен 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. № 5439/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „БСА груп“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Сливница, мебелна
палата „Лазур“, ет. 2, с предмет на дейност: изграждане, поддържане и експлоатация на рекламни
съоръжения и изработване, монтаж, демонтаж
и транспорт на рекламни материали за външна
реклама, организиране на рекламни кампании и
друга рекламна и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество и комисионерство. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници „Маг – билборд“ – ЕООД, и „Медиа
сървис“ – ООД, и се управлява и представлява от
Кремена Петкова Ангелова.
47736
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф. д. № 689/2007 вписа промени за „Брутал.1 – Во.
Левел“ – ООД: заличава като съдружник Милка
Здравкова Татарева и вписва като такъв Стилиян
Анастасов Архондиев.
49473
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 по ф. д. № 3369/2006 вписа промяна за
„Макситрейд“ – ООД: заличава като управители
и представляващи Десислав Божидаров Димитров
и Александър Димитров Луканов и вписва като
такъв Алдин Андреев Младенов.
49474
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф. д. № 3868/2004 вписа промяна за „Бати
конструксион“ – ООД: заличава като съдружник
Паскал Жан Реймон Пти-Обрешт; вписва преобразуване в „Бати конструксион“ – ЕООД, с едноличен
собственик и управител Росен Колев Неделчев.
49475
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф. д. № 4496/2006 вписа промени
за „Найплам“ – ООД: вписва промяна във фирмата
на „Найплам“ – ЕООД.
49476
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5723/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Геян“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 79,
вх. Г, ет. 4, ап. 31, и с предмет на дейност: консултантска и посредническа дейност в страната и
в чужбина, ресторантьорство, питейни заведения и
заведения за хранене, търговско представителство
и посредничество; строителство, търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина, посредническа
и консултантска дейност по покупко-продажба на
недвижими имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Георги Кръстев Янчев,
който го управлява и представлява.
49477
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
6.ХI.2007 г. по ф. д. № 651/2003 вписа промяна
за „Амбулатория – групова практика за първична стоматологична помощ – д-р Тодоров и д-р
Палова“ – ООД: вписва ново наименованието:
„Амбулатория – групова практика за първична
дентална помощ – А лтея“ – ООД; вписва нов
предмет на дейност: първична извънболнична
дентална помощ.
49483
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 25.Х.2007 г.
по ф. д. № 1931/99 вписа промяна за „Феникс
лизинг“ – ООД: вписва нов адрес на управление:
Варна, бул. Ян Хуняди 75, ет. 2; вписва като управител и представляващ Пламен Николаев Николов,
който ще представлява и управлява дружеството
заедно и поотделно с Искра Руменова Чакърова.
49484
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 2760/2007 вписа в регистъра прехвърляне
на търговско предприятие на ЕТ „Румен Вичев“ от
Румен Минчев Вичев на „Жуел – консулт“ – ЕООД.
49485
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5576/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Тони – кар“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, кв. Изгрев, бл. 5, вх. 1, ет. 3,
ап. 5, и с предмет на дейност: авторемонтна, автотехническа, автомонтьорска, автобояджийска, автотенекеджийска дейност; пътна помощ; рент-а-кар;
автодиагностика; вътрешно- и външно почистване
и измиване на автомобили; търговска дейност,
търговско представителство и посредничество; покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид;
туристическа дейност; ресторантьорство; рекламни,
информационни, програмни, транспортни, консултантски и други услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Антон Стоянов Пейков и
Христина Георгиева Пейкова, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49486
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф. д. № 5344/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Д
104“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки; покупко-продажба на недвижими имоти;
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на
туристически услуги; информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги;отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили; вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт; други сделки и
търговска дейност, незабранени от законодателството. Дружеството е с капитал 244 580 лв., със
собственик на капитала „Хънтърс Клъб енд Инвестмънт Ко А/с“ и се управлява и представлява
от Леон Тормод Хансен.
49487
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф. д. № 5512/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества дружество с ограничена отговорност
„Смарт инвестмънтс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, бул. Чаталджа 20, офис 17, и
с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти; строителна, строително-монтажна,
инженерингова, проектантска и инвестиционна
дейност; търговия с недвижима собственост и движими вещи; туристически; хотелиерски; транспортни
и спедиторски услуги; търговска, производствена,
преработвателна и посредническа дейност; внос,
износ и реекспорт на суровини и изделия, вътрешна
и външна търговия; туристически, ресторантьорски и хотелиерски услуги; консултантска дейност;
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Ставрула Сипса, Дионисис Сипсас и Дионисис
Панайотис Сипсас, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
49488
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф. д. № 5129/2007 вписа в регистъра за търговски
дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Рефлекс Варна“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Мадара 8, и с
предмет на дейност: проектиране и строителство
в страната и в чужбина; всякакви строително-монтажни работи; строителни, ремонти; търговия и
внос на строителни материали; предприемаческа и
строителна дейност; търговия с недвижими имоти;
производство и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Станислав Владов Василев и се управлява и представлява от Росица Атанасова Петкова.
49489
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 10.Х.2007 г.
по ф. д. № 4935/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена
отговорност „Поли – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Люляк 16, ет. 8,
ап. 85, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност; производствена дейност;
транспортна, таксиметрова и спедиторска дейност
в страната и в чужбина; дейност на търговско
представителство и посредничество; комисионна;
строителна; хотелиерска, рекламна, информационна дейност; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаването им
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Полина Кирилова Поп
илиева, която го управлява и представлява.
49490
Варненският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф. д. № 3073/2007 вписа промяна за „4 Ю – девелопмент“ – ЕООД: заличава като управител и
представляващ Хенрик Линд и вписва като такъв
Мартин Аагаард Кристиансен.
49491
В ар н е н с к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф. д. № 2033/2004 вписа промени за
„Ен – Ти – Зет – транспорт“ – ЕООД: вписва като
съдружник „Си Ти Ай транспърт Лимитед“; вписва
промяна в наименованието; „Ен – Ти – Зет – транспорт“ – ООД.
49492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17368/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Специализирана
болница за активно лечение на очни болести – Зрение“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, кв. Иван Вазов, ул. Балша
5, с предмет на дейност: диагностика, консултации
и лечение на очни болести, оперативно лечение
в болнични условия, медико-козметични услуги,
клинични изпитвания на лекарства и медицинска
апаратура съгласно законодателството в страната,
научна дейност, както и извършването на такива
сделки, които са необходими за нуждите на осъществяваната болнична помощ и за обслужването
на пациентите. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5100 лв., със съдружници Православа
Цончева Янчулева, Веселин Иванов Танев, Илина
Тодорова Бояджиева и Димитър Стоянов Стефанов и се управлява и представлява от Православа
Цончева Янчулева и Веселин Иванов Танев заедно
и поотделно.
48672
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17052/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „МВМ – транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Христо Ботев 124, ет. 2, с предмет на
дейност: транспорт, спедиция, обмитяване на стоки,
внос и износ на стоки, търговия, обработване на
товари, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мухаммед
Салих Абдурахман и Виеслав Кравчик и се управлява
и представлява от Мухаммед Салих Абдурахман.
48673
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г. по
ф.д. № 15369/2006 вписва промени за „Роял фърничър“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Митко Димитров Митев на Ашот Гегамович
Казарян; заличава като съдружник и управител
Митко Димитров Митев; дружеството продължава
дейността си като „Роял фърничър“ – ЕООД, с едноличен собственик на капитала Ашот Гегамович
Казарян; премества седалището и адреса на управление в София, район „Красно село“, ж.к. Борово,
ул. Пирински проход 42, офис 4; вписва нов устав;
дружеството ще се управлява и представлява от
Ашот Гегамович Казарян.
48674
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17419/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Виртуал пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул.
Нишава 153, партер, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, посредничество и
дейности по управление и отдаване под наем на
недвижими имоти, строителство, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство и
търговия със стоки и услуги, внос и износ на стоки
и услуги, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, превозна и спедиторска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, сделки с интелектуална собственост, всякаква
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Богомил Атанасов Велев,
който го управлява и представлява.
48675
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17335/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „София сентрал
1“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, пл. Славейков 7А, с предмет
на дейност: покупко-продажба, отдаване под наем
и управление на недвижими имоти, извършване на
инвестиции в недвижима собственост и развиване
на проекти в сферата на недвижимите имоти, строителна дейност, посреднически и консултантски
услуги, както и всякакви други търговски сделки и
дейности, незабранени със закон (след получаване
на необходимите лицензи или разрешения, когато
такива се изискват от закона). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Чейтън Дюна (Малта)
лимитид“ и се управлява и представлява от управителя Стефан Петров Стоянов.
48676
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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. № 9427/2007 вписва промени за „Варосия“ – ООД: вписва прехвърляне на 2 дружествени
дяла от Лука Лукас на Панайотис Анастасиадес,
10 дружествени дяла от Лука Лукас на Кирякос
Анастасиадес, 1 дружествен дял от Лука Лукас на
Кирякос Хаджиантонис и 5 дружествени дяла от
Лука Лукас на Поликсени Хараламбус; вписва като
съдружници Панайотис Анастасиадес, Кирякос
Анастасиадес и Кирякос Хаджиантонис; вписва
нов дружествен договор.
48677
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16754/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инсепа
промоушънс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Позитано
9, вх. А, ет. 1, офис 2, 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, търговско представителство и посредничество, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Цесар Сандиг Химено,
който го управлява и представлява.
48678
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16072/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Арсенов
НВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Софийски герой
3, вх. В, с предмет на дейност: външен и интериорен дизайн, инженеринг, туристическа дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, търговска и производствена дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство, складова дейност, външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, рекламна, спедиционна,
оказионна, търговия и услуги с акцизни стоки,
както и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Николай Владимиров Арсенов, който
го управлява и представлява.
48679
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17246/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Групова практика за специализирана медицинска помощ – Ренкор“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ж.к. Надежда 6, бл. 609, вх. А, ет. 8,
ап. 31, с предмет на дейност: получаване на разрешение и извършване на регистрация при условията и по реда на Закона за лечебните заведения
и извършване на следните дейности, медицинска
дейност под формата на диагностика, лечение,
консултации, профилактика, диспансеризаци я,
манипулация, посещения по домовете, предписване
извършването на лабораторни и други изследвания,
предписване на лекарства, превързочни материали
и медицински пособия, експертизи за временна и
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трайна нетрудоспособност, дейности по здравна
промоция и профилактика, вкл. профилактични
прегледи, издаване на съответните медицински
документи, медицински свидетелства, насочване
на пациенти за консултативна и болнична помощ и
извършване на търговски сделки само за нуждите
на осъществяваната медицинска дейност и за обслужване на пациентите, както и всички дейности
и услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването им. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Надежда Желева Нешева и Рени
Перкова Русинова и се управлява и представлява
от Надежда Желева Нешева.
48823
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16834/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ларест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ж.к. Бъкстон, ул. Вихрен 39А, вх. А, ап. 4,
с предмет на дейност: покупка и стопанисване на
недвижими имоти, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5400 лв., със съдружници
Бърнард Уайс, Лари Райън и Пол Винсънт Кроти
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
48824
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16665/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Копия“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, ул. Странджа 88 – 90, офис 1, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство и покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговия на едро и дребно, отдаване на
вещи под наем, всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 7000 лв., със съдружници Светослав
Каменов Петков и Георги Сашков Младенов и се
управлява и представлява от Светослав Каменов
Петков.
48825
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17195/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Деними – В“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, бул.
Витоша 96, вх. А, ет. 4, с предмет на дейност:
проектиране, строителство, строително-ремонтни
услуги, агентство и посредничество при сделки с
недвижими имоти, всякаква разрешена със закон
търговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Мими Димова Ангелова,
която го управлява и представлява.
48826
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17450/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ню Болкънс
лоу офис“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
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вление София, район „Триадица“, ул. Княз Борис I
№ 47, с предмет на дейност: правни, икономически
и други консултации, договорно представителство
(без процесуално), информационни услуги, сделки с
интелектуална собственост, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Камен Петров Шойлев,
който го управлява и представлява.
48827
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17349/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Гранд казино
Бет“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Кричим 63, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, маркетинг и реклама, дистрибуторска и лизингова дейност, всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството на Република
България. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Галиция“ – ООД,
и „Казино Решения“ – ООД, и се управлява и
представлява от Даниел Стоянов Величков.
48828
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17468/2007 вписа в търговския регистър
едноли чно ак ц ионерно д ру жес т во „Мол Доб 
рич“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ул. Ангелов връх 7,
с предмет на дейност: строителство на сгради и
съоръжения, сделки с недвижими имоти, вкл. покупко-продажба, наемане и отдаване под наем на
недвижими имоти, обзавеждане и преустройство
на недвижими имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност със стоки, услуги и недвижими
имоти, рекламна дейност, маркетингови проучвания и анализи, консултантски услуги, сделки с
интелектуална собственост, агентство и търговско
представителство на местни и чуждестранни лица,
сделки на търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни лица, както и
всякаква друга дейност, която не е забранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 1000 поименни акции с
номинална стойност 50 лв., едноличен собственик
на капитала е Милан Йорданов Миланов. Дружеството е със съвет на директорите в състав: Милан
Йорданов Миланов – изпълнителен директор и
председател, Христина Иванова Миланова – зам.председател, и Мартин Йорданов Миланов, и се
представлява от изпълнителния директор Милан
Йорданов Миланов.
48829
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17420/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кав
хан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 7,
ап. 109, 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, ск ладова, лизингова дейност, т ърговско
представителство и посредничество, транспортна
дейност, превоз на пътници и товари, хотелиерска,
туристическа, рекламна, всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Тодор Йорданов Тодоров,
който го управлява и представлява.
48830
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17528/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хаус
вахт систем“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда
1, бл. 144, вх. Б, ет. 1, ап. 29, с предмет на дейност:
производство на метални изделия, търговия с черни и цветни метали, бартерни сделки, търговия,
търговска дейност с разрешени със закон стоки
и продукти, реекспорт, внос и износ, търговско
представителство и посредничество, транспортна,
инженерингова, спедиторска, складова, рекламна,
маркетингова, лизингова, хотелиерска и туристическа дейност, строителна и строително-ремонтна
дейност, покупка и продажба на недвижими имоти и
посредничество в тази област, производство, услуги
и всички останали услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Борислав Цветанов Кадийски, който
го управлява и представлява.
48836
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 30.ХI.2005 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 10297/97 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2004 г.
на „Агропринт“ – ЕООД.
48837
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 10297/97 вписва промени за
„Агропринт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от „Агрохолд“ – АД, на Огнян
Йорданов Данчев; заличава като едноличен собственик „Агрохолд“ – АД; вписва като едноличен
собственик Огнян Йорданов Данчев; заличава като
управител Васил Златев Петков; дружеството ще
се управлява и представлява от Огнян Йорданов
Данчев; вписва нов учредителен акт.
48838
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17539/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „НУБА рециклиране“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, бул. Шипченски проход 65, ет. 3,
с предмет на дейност: събиране, транспортиране,
временно съхраняване и предварително третиране
на негодни за употреба батерии и акумулатори
(НУБА), оползотворяване и/или обезвреж дане
на образуваните отпадъци от НУБА, дейности по
третиране на НУБА, вкл. техните компоненти и
материали, осигуряване пригодността на отпадъците от НУБА за последващото им повторно
използване или рециклиране/оползотворяване чрез
изграждане на площадки за временно съхраняване
и центрове за предварително третиране на НУБА,
отговарящи на изискванията на ЗУО и на подзаконовите нормативни актове по прилагането му
(след издаване на разрешение като организация по
оползотворяване съгласно Закона за управление на
отпадъците), предприемане на мерки за привличане на производителите и вносителите на НУБА в
предлаганата от организацията по оползотворяване
колективна система за събиране, оползотворяване
и рециклиране на отпадъци от НУБА, организи-
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ране на квалификации и програми в сферата на
оползотворяването на отпадъците и всякаква друга
дейност, незабранена от ЗУО. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в
50 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв.
Дружеството е със съвет на директорите в състав:
„Ровотел стийл“ – ООД, представлявано от Румен
Здравков Биков – председател на СД, „Ровотел метал“ – ООД, представлявано от Пламен Първанов
Горанов – изпълнителен директор, и „Курило метал“ – АД, представлявано от Борислав Методиев
Първанов, и се представлява от изпълнителния
директор „Курило метал“ – АД, представлявано
от Пламен Първанов Горанов.
48839
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17532/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ЮС пропърти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 41, с предмет на дейност:
сделки с недвижими имоти, консултантска дейност,
търговско представителство и посредничество,
вътрешна търговия, външна търговия, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Борислав Сарандев Сарандев и Юлия
Дилова Петрова и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
48848
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17212/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Адверта груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Ситняково 49А, бл. 1, ап. 4, с предмет на дейност:
изработване на рекламни материали, разработване
и реализация на проекти в областта на рекламата,
търговска дейност, както и извършване на всички
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Екомат“ – ООД (рег. по ф.д.
№ 7305/2002), и Инесса Атанасова Бикова и се
управлява и представлява от Инесса Атанасова Бикова и Илия Тодоров Маринов заедно и поотделно.
48849
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16743/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизнес
мениджмънт сървисиз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Гурко 27А, вх. 1, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
рекламна, информационна, програмна и професионално-образователна дейност, производство и
търговия със стоки, търговско представителство и
посредничество, сделки с интелектуална собственост
и с недвижими имоти, консултации и финансови
услуги, инвестиционно прогнозиране и оценка,
финансово бюджетиране и анализ, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Емилия Стефанова Габровска, която го управлява и представлява.
48850
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. № 1925/2007 вписва промени за „Хепи
Космос“ – ЕООД: заличава като управител Рени
Иванова Вълева; вписва като управител Елеонора
Атанасова Стайкова, която управлява и представлява дружеството; вписва промяна на седалището
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и адреса на управление – София, район „Красно
село“, ул. Лайош Кошут 53, ет. 6, ап. 10; вписва
промяна в учредителния акт.
48851
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17648/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ибердрола
инмобилиария риъл естейт инвестмънтс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Цар Освободител 14, ет. 1, с предмет
на дейност: дейности, свързани с покупко-продажба, управление и маркетинг на недвижими имоти,
строителство и финансиране на недвижими имоти,
лизингови и консултантски услуги, всякакви други
дейности, които не са забранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Атанас Кирилов Бангачев и се управлява и представлява
от управителя Емилио Санчес Кастелано, Мигел
Ангел Гарсия Тамарго, Франсиско Хавиер Гарсия
де Фуентес де Чурука и Франсиско де Мунсури
Пинсан, всеки двама от които представляват дружеството заедно.
48852
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17125/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Международни инвестиции“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, бул. Ген. Скобелев 63,
ет. 1, с предмет на дейност: строителство, търговия
с недвижими имоти и други търговски дейности,
позволени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Шевах
Ювал и Еял Езри и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
48853
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17219/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Илияна
91“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 1, бл. 31, вх. Д,
ет. 7, ап 106, с предмет на дейност: внос, износ,
бартер, реекспорт и специфични търговски сделки,
създаване, производство и търговия със стоки за
широка употреба на едро и дребно, вътрешна и
външна търговия, посредничество на български и
чуждестранни физически и юридически лица (без
процесуално представителство), строителство, покупко-продажба на недвижими имоти, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари, таксиметров
транспорт, фризьорство и козметика, туризъм,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорски
услуги, всякаква друга дейност, разрешена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Емилия Борисова Петрова, която го
управлява и представлява.
48854
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17376/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нико
К – 5“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 1,
бл. 527, вх. Б, ет. 6, ап. 37, с предмет на дейност:
проектиране, строителство и ремонт на жилищни и
битови обекти, вътрешен и международен туризъм,
консултантски услуги, търговия с всякакъв вид стоки,
ресторантьорство, представителство на български
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и чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешно- и външнотърговска дейност, всякаква
дейност и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Николай Красимиров Найденов, който го управлява
и представлява.
48855
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. № 17140/2007 вписа в търговския регистър
ак ционерно дру жество „Ес А й Ти“ – А Д, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Плачковица 1, вх. А, ет. 4, ап. 15,
с предмет на дейност: т ърговска, издателска,
дист рибу торска, комисионна и посредническа
дейност, търговско представителство и агентство
на български и чуждестранни дружества, лица и
организации, консултантска дейност и експертни
оценки, транспортни и туристически услуги, производство на стоки за потребление, проектантски
услуги, покупка, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти, управление на инвестиции, както и
всякаква друга дейност, незабранена изрично със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 обикновени поименни
акции с право на един глас с номинална стойност
100 лв. Дружеството е със съвет на директорите в
състав: Свилен Иванов Чолаков – изпълнителен
директор, Иван Тодоров Чолаков – председател, и
Ваня Стойчева Чолакова – зам.-председател, и се
представлява от изпълнителния директор Свилен
Иванов Чолаков.
48856
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17234/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ваник“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
бл. 27, вх. Б, ет. 4, ап. 28, с предмет на дейност:
производство и прода жба на селскостопанска
продукция и хранителни стоки, производство и
реализация на сладкарски продукти, продажба на
алкохол и цигари, почистване на магазини, офиси
и домове, строителна дейност, извозване на строителни отпадъци, фризьорски и козметични услуги,
маркетинг, реклама, търговско представителство
и посредничество, транспортна и спедиторска
дейност, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Виктор Любенов Стоянов, който го
управлява и представлява.
48860
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. № 4845/97 вписа п ромени за „ А лема
1“ – ООД: вписва промяна в адреса на управление
от местността Кръстова вада, бул. Черни връх 164,
в местността Кръстова вада, бул. Черни връх 160;
вписва нов дружествен договор.
48861
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16753/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Алфа индъстрис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 809, вх. Г, ап. 73, с
предмет на дейност: производство на почистващи
препарати, търговия, транспорт, представителство
на български и чуждестранни лица, всякаква друга

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Гидо Проспер Мария ван ден Еинде и Роберт Мари
Жозеф Спилтинс и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
48862
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17156/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Адриа
корпорейшън“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Слатина,
бл. 2, вх. В, ап. 41, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакъв вид стоки и услуги,
търговско представителство и посредничество,
реклама, консултантски услуги, строителна дейност, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Андреан Иванов Бузов, който
го управлява и представлява.
48863
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17964/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еврометал – арм“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля,
бл. 104, вх. А, ет. 6, ап. 13, с предмет на дейност:
търговия с черни, цветни и благородни метали,
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, агентство и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица у нас и в чужбина, вътрешна и външна
търговия, както и всякаква търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Владимир Кръстев Петров, който го
управлява и представлява.
50000
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17543/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Солар – инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ул. Симеонов
век 4, вх. Б, ет. 5, ап. 31, с предмет на дейност:
разработка на иновативна интегрирана регулируема
сглобяема конструкция за фотоволтаични панели
със сглобяем гравитационен фундамент и метод за
фиксирането и електросилова и телекомуникационна
инфраструктура за фотоволтаични системи и соларни
паркове с дистанционно управление и мониторинг,
производство на електроенергия и топлоенергия (за
обекти с мощност над 5 MW за електроенергия и
над 1 MW за топлоенергия – след получаване на
съответно разрешение) от възстановяеми и конвенционални енергийни източници, проучване,
проектиране, разработване, търговия с технологии,
ноу-хау, патенти, лицензи и марки и свързани с тях
стоки и услуги, инженеринг, иновативни разработки
на приспособления и съоръжения, нови методи и
технологии за надграждане на електросилова инфраструктура с телекомуникационни кабели, бизнес
и технически консултации, обучение на кадри в
областта на техническите и пазарните иновации,
консултации и маркетинг в областта на стопанската
дейност и мениджмънт, рекламна дейност, организиране и управление на културно-информационни
мероприятия и центрове, както и всякакви други
незабранени със закон дейности. Дружеството е с

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Веселка Теодосиева Петрова, която го управлява и представлява.
50001
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17666/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Таилок“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
бл. 27, вх. А, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Нгуен Тхи Динх, който го
управлява и представлява.
50002
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17731/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ла
Руж“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 46, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
търговия на едро и дребно с бижута и часовници,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или обработен вид, строителство
и търговия с недвижими имоти, рекламна и издателска дейност, превоз и легализация, езиково
обучение, туризъм и хотелиерство, транспортна
дейност в страната и в чужбина, посредническа и
комисионна дейност, търговско представителство и
агентство, маркетинг, откриване и поддържане на
собствени или наети магазини и заведения, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, проектиране
и строителство, както и други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Статус“ – ЕООД, и се управлява и
представлява от управителя Георгиос Индзиадис.
50003
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17834/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бис
мания“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица,
бл. 371, вх. А, ет. 1, ап. 1, 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 Бисерка Илиева Николаева, която го
управлява и представлява.
50004
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17605/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Толи
пойнт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Искър“, кв. Абдовица 212, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, внос, продажба и покупка на автомобили,
рекламна дейност, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, ресторантьорство, хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Иван Стоянов Божилов, който го управлява
и представлява.
50005
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16802/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Амбулатория за групова
практика за първична дентална помощ – Ортодент“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Султан тепе 7, ет. 3, с
предмет на дейност: извънболнична първична дентална помощ, диагностика, лечение и рехабилитация
на дентални заболявания, дентални консултации,
дейност по здравна промоция и профилактика,
насочване на пациенти за специализирана дентална
консултативна и болнична помощ, както и търговска
дейност за нуждите и в рамките на предмета на
осъществяваната дентална дейност и за обслужване
на пациентите. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло Събев
Радионов и Павел Панков Панов и се управлява и
представлява от Ивайло Събев Радионов.
50006
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17613/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес
Ес инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ул. Якубица 19, ет. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, пътнически, товарни и
транспортни услуги в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване под наем
на недвижими имоти, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна
дейност, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Саввас Шиатис, който го
управлява и представлява.
50007
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15032/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инверсионес Ровал България“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Георг Вашингтон 41, с предмет на дейност: покупко-продажба и посредничество с всякакъв тип
градски и селски недвижими имоти, инвестиране
и строителство върху тях на всякакъв вид сгради,
рехабилитация, продажба или отдаване под наем с
финансова цел, строителство на всякакъв вид частни
и обществени обекти, както и всякаква друга дейност
и/или услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала „Инверсионес Ровал
Валенсия“ – ООД, и се управлява и представлява
от управителя Рафаел-Рикардо Валдекабрес Ортис и
Франсиско Хосе Росас Фустер заедно и поотделно.
50008
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17393/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Център по генетика
и биотехнологии“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, кв. Борово, бл. 219, вх. Д, ет. 4, ап. 83,
с предмет на дейност: научноизследователска и
развойна дейност в областта на животинската генетика и биотехнологии, всякаква друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мария
Георгиева Иванова и Георги Якимов Димов, който
го управлява и представлява.
50009
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17380/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Юка и Ло“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, кв. Кръстова вада 2, бл. 497, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност в страната и в чужбина,
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителномонтажни и ремонтни дейности, туроператорска
и туристическа агентска дейност, консултантски
услуги и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Лиляна Йорданова
Василева и Огняна Йорданова Иванова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
50010
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17741/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Креер.С.“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Иван Сусанин 63, с предмет на дейност: търговски сделки с недвижими имоти, вкл.
покупка, строеж, отдаване под наем и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и управление на недвижими имоти. Дружеството е с не
определен срок, с капитал 5100 лв., със съдружници
„Крее – България“ – ЕАД (рег. по ф.д. № 9570/2006
по описа на СГС), и „Р.С.Инженеринг“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 11807/94 по описа на СГС), и се управлява и представлява от „Р.С.Инженеринг“ – ЕООД,
представлявано от Рашко Григоров Стайков.
50011
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17527/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Дичев консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Софи я, район „Триадица“, к в. Стрелбище, ул.
Златишки проход 46, бл. 30, вх. А, ет. 5, ап. 15,
с предмет на дейност: консултантски услуги в
сферата на управление на проекти, маркетингови
дейности, ръководене на предприятия, администриране на търговската дейност, стратегическо
търговско развитие, изследване на пазара, продажби,
оптимизиране на процеси, развитие на персонала,
обучение и ръководство, осъществяване на проекти,
свързани с консултиране, маркетинг, разработване
и внедряване на стратегии, мерки за развитие на
пазара, търсене и подбор на търговски партньори,
обучение, управление и посредничество на всякакъв
вид търговски сделки, пряко или непряко свърза-
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ни с предмета на дейност, с изключение на тези,
които могат да бъдат извършвани единствено при
условията на лицензионен режим. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Кирил Петков Дичев и Величка Митова
Дичева и се управлява и представлява от Кирил
Петков Дичев.
50012
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17808/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Василка
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Голям Братан 3, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, консултантска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, транспортна и спедиторска
дейност и всички други търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Бойко Илиев Вречков,
който го управлява и представлява.
50013
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18232/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ексклузив рента кар“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Студентски“,
ул. Никола Габровски 90, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: рент-а-кар (отдаване на коли под
наем), всякакъв вид услуги, извършване с МПС,
внос и търговия на и с леки и тежкотоварни МПС,
транспортна и спедиторска дейност в страната в
чужбина, в т.ч. обслужване на автобусни и маршрутни линии, внос и търговия с индустриални
машини и съоръжения, ремонт и сервиз на МПС,
вътрешна и външна търговия, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, рекламна дейност, консултантски услуги,
както и всички други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Огнян Красимиров Милчев, който го
управлява и представлява.
50014
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17635/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лина
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Елемаг 26, вх. В,
ет. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, внос, износ, реекспорт, търговско
представителство и посредничество, друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Екатерини Крицима, която
го управлява и представлява.
50015
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17502/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Террамап“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза
64, с предмет на дейност: всякакъв вид дейности,
свързани с фотограметрия, геодезия, картография
и геология, географски информационни системи,
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създаване на кадастър и всякакви кадастрални
дейности, обработка на спътникови изображения,
обработка на геоданни, автоматизирана обработка
на данни, извършване на земемерни работи, дейност
на административно оторизирани земемерни инженери, проектиране на подобрения на поземлени
участъци, компютърни услуги, разработка на софтуер, изграждане, поддръжка и администриране на
мрежи за пренос на данни, производство и търговия
(вътрешна и външна) с промишлени, хранителни,
селскостопански, битови стоки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица в страната и в чужбина, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и
в чужбина (след получаване на надлежен лиценз),
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, консултантски и посреднически
услуги, както и всички други търговски сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Снежанка Димитрова
Попова, която го управлява и представлява.
50016
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16861/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Габия“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, ул. Милосърдна 14, с предмет на дейност: проекктиране,
консултантски услуги, вътрешна и международна
търговия, комисионерство, агентство и посредничество на български и чуждестранни физически и
юридически лица, рекламна дейност, маркетинг
и инженеринг в страната и в чужбина, покупка
на недвижими имоти, стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, предприемачество, дистрибуция,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Веселин Максимов Стойков и Диана Максимова Стойкова и се управлява
и представлява от Веселин Максимов Стойков.
50017
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2240/2007 вписва промени за „ДНД
06“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 14 000 лв.; вписва нов
учредителен акт.
50018
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17584/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бизкон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 20,
ет. 11, ап. 40, с предмет на дейност: разработка и
търговия със софтуер и хардуер, графичен и уебдизайн, консултантски услуги в областта на информационните технологии, маркетинг и реклама, масови
комуникации, предпечат и печат, издателска дейност,
посредничество, агентство и представителство в
страната и в чужбина и всички останали дейности,
за които няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Цвятко Събев
Събев, който го управлява и представлява.
50019
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17752/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Силвър Ел“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, бул. Васил Левски 134, ет. 5, ап. 19, с
предмет на дейност: внос, износ и сделки (и външнотърговски) с благородни метали и скъпоценни
камъни и изделия със и от тях, вкл. изкупуване на
златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни
камъни (без монети), вкл. продажба на изделия от
злато, сребро и платина и на скъпоценни камъни
от местно производство и от внос на физически
лица, с изключение на сделки с инвестиционно
злато, посредничество при сделки с недвижими
имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, вътрешен и международен
транспорт, спедиторски и други услуги, търговия на
едро и дребно и внос и износ на всякакви стоки,
позволени със закон, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, както и друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светлин
Лалев Лалев и Евдокия Младенова Лалева и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
50020
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17555/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „КЛМ
груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 4, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
изграждане и поддръжка на телекомуникационни мрежи, уеб базирани решения, внос и износ,
външно- и вътрешнотърговска дейност в страната
и в чужбина, търговия на едро и дребно със стоки и услуги, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, рекламна и маркетингова дейност,
консултантски услуги, всякаква друга дейност и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Деян Тончев
Тонев, който го управлява и представлява.
50021
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17891/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Одисей травел“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Връбница“, бул. Сливница 618, с предмет на дейност: туроператорска
и турагентска дейност, продажба на туристически
пакети и услуги, хотелиерство, ресторантьорство,
превоз на пътници и товари, спедиция, легализация
и обработка на документи, продажба на услуги от
превозвачи, резервации, търговско представителство и агентство на местни и чуждестранни лица,
рекламни услуги, предоставяне на информационни
услуги, външнотърговска дейност, организиране
на курсове по хотелиерство и ресторантьорство,
извършване на пазарни проучвания, управление
на хотели и ресторанти за трети лица, консултантска дейност, клирингови сделки във връзка с
предоставените туристически услуги, организиране
на развлекателни мероприятия, всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 20 000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Радослав Маринов Карабоиков, който го управлява
и представлява.
50022
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17813/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ОК
имот“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Никола Габровски 12,
ет. 6, ап. 25, с предмет на дейност: покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти,
обзавеждане и оборудване на недвижими имоти, консултантска и посредническа дейност, туристически
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, транспорт,
спедиция, промишлено производство, търговия с
хранителни и нехранителни стоки, земеделие, животновъдство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, продажба на стоки от собствено
производство, доставка и дистрибуция на стоки,
комисионни сделки, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, извършване на рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 892 000 лв., формиран
чрез непарична вноска на стойност 892 000 лв. съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза,
приета с определение от 13.ХI.2007 г. на Софийския
градски съд, фирмено отделение, 7 състав, по дело
№ 590/2007, с едноличен собственик на капитала
и управител Станислав Йосифов Недков, който го
управлява и представлява.
50023
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17923/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Илтон
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Борово, бл. 222,
вх. Е, ет. 2, ап. 124, с предмет на дейност: търговска дейност, фризьорски услуги, туризъм, туроператорска дейност, ресторантьорство, транспорт и
спедиторска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, друга дейност, разрешена от законодателството на страната. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Илиана Красенова Руменова,
която го управлява и представлява.
50024
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18306/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елит
билдинг груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, ж.к. Дианабад,
ул. Пимен Зографски 4, бизнес сграда 1, ет. 2, с предмет на дейност: строителство и ремонт, изграждане,
продажба и отдаване под наем на недвижими имоти
и жилищни сгради, техническа помощ, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос и износ, 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 12 500 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Рони Ахрак, който го
управлява и представлява.
50025
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17721/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Торнадо
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2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски,
бл. 19, вх. Б, ет. 2, ап. 28, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, всички други сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Джизини Джамил, който
го управлява и представлява.
50026
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17572/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лайв
ивентс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Ген. Гурко 44,
с предмет на дейност: комплексна подготовка и
реализиране на конференции, семинари, делови
срещи и спортни събития, конгресен туризъм,
презентации, промоции, акции за насърчаване на
продажби, годишни, официални, семейни и детски
партита, изграждане на екип „teambuilding“, шоу
програми, DJ партита, камерни и солоизпълнители,
образователни програми, маркетинг и реклама,
търговско посредничество и представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, експорт, импорт,
както и други дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Анна Свиленова Свиленова,
която го управлява и представлява.
50027
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17875/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Димистрой – 76“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 508, вх. Г, ет. 1, ап. 55, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ на
стоки и всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Димитър Иванов Стоименов,
който го управлява и представлява.
50028
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17560/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Медицински център – Бул – про“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, бул. Никола Петков 56, с предмет на
дейност: извънболнична медицинска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала „Специализирана болница за долекуване, продължително
лечение и рехабилитация на опорно-двигателния
апарат – Бул – про“ – ЕА Д, и се управлява и
представлява от управителя Петьо Георгиев Токов.
50029
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17865/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Данида“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 2,
бл. 216, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, транспортни услуги, управление на търговски обекти
и всички други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Йорданка Валериева Димитрова, която
го управлява и представлява.
50030
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17929/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Стомар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Севастократор Калоян 8, с предмет
на дейност: поддръжка и експлоатация на автомивка, търговия с авточасти, моторни масла и
всички видове автоконсумативи и автоаксесоари,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, вътрешно- и външнотърговски сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, консултантска, инженерингова дейност, транспортна дейност, комисионни,
спедиционни, складови сделки, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Мария Христова Ваташка и Стоян
Симеонов Ваташки и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
50031
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17997/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Йерусалим строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 618, вх. В, ет. 4, ап. 38, с предмет на дейност:
строителна и строително-ремонтна дейност, търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ
на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Любен Тодоров Тодоров,
който го управлява и представлява.
50032
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17886/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Таралеж
79“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 408, вх. Б,
ет. 7, ап. 106, с предмет на дейност: търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всички други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи-
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тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Милен Недялков Кирилов, който го
управлява и представлява.
50033
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17694/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Холц – трейдинг къмпани“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, кв. Борово, ул. Царица
Елеонора 18, с предмет на дейност: внос и износ
на дървен материал, търговия на едро и дребно,
строително-ремонтна дейност, транспорт, услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Костов Генов
и Рабие Хсаян и се управлява и представлява от
Мартин Костов Генов.
50034
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17981/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Скилс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. 11 август 1,
с предмет на дейност: разработване, внедряване и
доставка на софтуерни и хардуерни продукти, консултантски услуги, услуги по обучение в сферата
на управлението и информационните технологии
и комуникациите, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Джими Шар, който го
управлява и представлява.
50035
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18032/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Ивенти кар сервиз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к.
Христо Смирненски, бл. 44, вх. А, ет. 5, ап. 7, с
предмет на дейност: диагностика на автомобили,
ремонт на автомобили и др., производство и реализация на промишлени изделия, стоки за широко
потребление и търговска реализация, товарни и
пътнически превози, транспортни и таксиметрови
услуги, разносна търговия, производство, пласмент
и снабдяване с плодове, зеленчукови, тестени и
месни произведения за населението, външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество в страната и в чужбина,
транспортна и спедиторска дейност, проектиране,
строителство, комуникации, услуги за населението, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Ивайло Пеков Танчев, който
го управлява и представлява.
50036
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17823/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кастело дизайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Гоце Делчев, бл. 239, вх. Г, ет. 3,
ап. 81, с предмет на дейност: производство на мебели и аксесоари за обзавеждане, дизайн, търговия,
внос и износ на стоки, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Кристиян Георгиев Костов и Михаил
Петков Ангелов и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
50037
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17858/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кантарджъ
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, ул. Андрей Ляпчев 11, 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, продажба и доставка на
строителни материали на едро и дребно, външнои вътрешнотърговска дейност със стоки и услуги
от всякакъв вид, т ърговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, дизайн, консултантска
дейност, информационно обслужване, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти,
вкл. и с цел продажба и отдаване под наем, като за
дейностите, за които се изисква лиценз, извършването ще започне след получаването на съответното
разрешение или лиценз, както и друга дейност по
смисъла на чл. 1 ТЗ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ерхан
Кантарджъ и Волкан Кантарджъ и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
50038
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17797/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Емали
2008 – Е.Н.“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 1, бл. 523, вх. А, ап. 5, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, ресторантьорство и кафетерия,
бизнес и други услуги, покупка, продажба и внос
на автомобили, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, лизинг
и всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Емилия Симеонова Младенова, която
го управлява и представлява.
50039
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17853/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мимкор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Връбница 2,
бл. 633, вх. А, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност:
строителство, отдаване под наем и управление на
недвижими имоти, търговия с медицинска апаратура
и резервни части, консумативи и медицински изделия, компютърна техника, сервиз и консултации,
търговия с промишлени, селскостопански, битови
и хранителни стоки, хотелиерство и ресторантьорство, реклама, представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Марин Михайлов Георгиев, който го
управлява и представлява.
50040
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17736/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Балкански етно
къщи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Княз Борис I № 213,
с предмет на дейност: туристическо настаняване и
обслужване, услуги, предлагащи възможности за
отдих и спорт, услуги, насочени към хобита и други
дейности за свободното време (езда, колоездене,
фототуризъм, екотуризъм, специализиран наблюдателен туризъм и др.), туристически услуги, свързани
с опазване и откриване за посещения на места от
исторически, културен, природен или образователен
интерес, предоставяне на услуги, свързани с участие
в занаятчийски дейности, предоставяне на социални
услуги, производство, преработка и продажба на
растителна и животинска селскостопанска продукция, транспортни услуги, производство на енергия
от възобновяеми източници, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло
Стамов Кръстев и Цветан Рангелов Гълъбов и се
управлява и представлява от Ивайло Стамов Кръстев.
50041
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 9.ХI.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 3991/2005 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2006 г. на
„Бизнестакс“ – АД.
50042
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5923/2005 вписва промени за „Балкан
стийл“ – ЕООД: вписва промяна на наименованието от „Балкан стийл“ – ЕООД, на „Планекс
Ре“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
50043
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10860/2005 вписва промени за „Дабъл
Ю“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Юлиян Любомиров Борисов на Владимир
Людмилов Пантев; заличава като съдружник и
управител Юлиян Любомиров Борисов; вписва
като съдружник и управител Владимир Людмилов
Пантев; вписва промени в дружествения договор.
50044
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6636/2005 вписва промени за „Макодиа“ – ЕООД: вписва промяна във фамилното
име на едноличния собственик и управител Мария
Димитрова Кавлакова, както следва: Мария Димитрова Илиева.
50045
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 13200/2005 вписва промяна за „Мендис груп
200“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на
Софийския окръжен съд за промяна на седалището
и адреса на управление от Ботевград, ул. Севаст
Огнян 4, стая 3, в София, район „Средец“,ул. Георги
С. Раковски 123, ет. 1, ап. 1.
50046
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 6327/2005 вписва промени
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за „Бест принт БГ“ – ЕООД: вписва преместване
на седалището и адреса на управление от София,
район „Красна поляна“, ул. Индже войвода 7, ет. 1,
във Видин, п.к. 3700, ул. Раковска 18; вписва нов
учредителен акт на дружеството.
50047
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г. по
ф.д. № 8942/2005 вписва промени за „Консилиум
компонентс“ – АД: вписва промяна на наименованието от „Консилиум компонентс“ – А Д, на
„Прикомп сълюшънс“ – АД; вписва промени в
устава, приети на общо събрание на акционерите,
проведено на 1.IХ.2007 г.
50048
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 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 14690/2006 вписва
прекратяване на „Никко груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Бяла 4, ет. 3, ап. 3, и го обявява в ликвидация
с ликвидатор Муса Делиисмаил; определя срок за
ликвидацията шест месеца.
50049
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 2.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13319/2006 вписва промени за „Панта
дизайн“ – ООД: вписва прехвърляне на 18 дружествени дяла от Галина Николова Бумбалова на
Николай Илиев Манчев; вписва прехвърляне на 13
дружествени дяла от Ангел Красимиров Тодоров
на Никола Илиев Манчев; вписва прехвърляне на
15 дружествени дяла от Румен Василев Василев на
Николай Златков Райчев; вписва прехвърляне на
2 дружествени дяла от Румен Василев Василев на
Николай Илиев Манчев; вписва прехвърляне на
2 дружествени дяла от Румен Василев Василев на
Никола Илиев Манчев; вписва като съдружници
Николай Илиев Манчев, Никола Илиев Манчев и
Николай Златков Райчев; вписва нов дружествен
договор.
50050
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17181/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Д енд
Ф кънсълтинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба
2, бл. 509, вх. Б, ап. 32, с предмет на дейност:
преводаческа дейност, консултантски услуги, разработване на проекти, външнотърговска дейност,
покупко-продажба и посредничество при придобиване на селски и градски терени, проектиране и
строителство върху тях на всякакви сгради, тяхната
реализация, продажба или отдаване под наем с
финансова цел, проучване, развитие, търговия,
планиране на реклама и маркетинг, управление
на активи, както и всякаква друга дейност и/или
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Фернандо Морате Мартин,
който го управлява и представлява.
50051
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17033/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Куантани пропъртис“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Георги С. Раковски 125, ет. 5, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, покупка и производство на стоки и други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
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или обработен вид, консултантска дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с
номинална и емисионна стойност 1 лв., със съвет
на директорите в състав: Ейдън Дейли, Мери Джей
Гартлан и Пол Винсент Гартлан, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Пол
Винсент Гартлан.
50052
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16929/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Никей“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, кв. Илиянци, ул. Проф.
Иван Григоров 1А, ет. 7, с предмет на дейност:
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица, търговия на дребни и едро, внос, износ и реекспорт
на всички видове стоки в страната и в чужбина
в рамките на разрешеното със закон, търговия с
петролни продукти, експлоатация на търговски
обекти, рек ламна и всякаква друга т ърговска
дейност в страната и в чужбина, разрешена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Николай Иванов Николов, който го
управлява и представлява.
50053
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17531/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Галери – строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Банкя“, бул. Варна 61,
с предмет на дейност: производство, преработка и
търговия с всякакъв вид стоки, външнотърговски
сделки, комисионна и посредническа дейност,
представителство (без процесуално), строителномонтажна и възстановителна дейност, транспортни
услуги и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Георги Борисов Гергов, който го управлява и представлява.
50054
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17548/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гирсори пропърти България“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“,
ул. Горски пътник 54, партерен етаж, с предмет
на дейност: придобиване и продажба на дялови
участия в дружества, придобиване на недвижими
имоти, управление на строителна дейност, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
строителство, комисионни сделки, складови сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, отдаване под наем на недвижими имоти, лизинг, както и всякакъв друг вид
сделки, незабранени със закон (след снабдяването
с необходимите разрешения, където се изискват
такива). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Гирсори Пропърти Ко.Инк“, Британски Вирджински острови (рег. под № 1394129), и се управлява
и представлява от Петър Василев Василев.
50055
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17013/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Геосистемс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бул. Климент
Охридски 16, ет. 11, офис 8, с предмет на дейност:
геодезически и кадастрални измервания и проектиране, изработване на кадастрални планове и
карти и кадастрални регистри, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия на едро и
дребно, внос и износ, търговско представителство
и посредничество, транспорт, консултантска дейност, туристическа дейност в страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция и
продажбата є, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, рекламна
дейност, организиране и водене на курсове и други
незабранени със закон дейности. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Татяна Владимирова Ламбева и Георги
Димитров Димитров и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
50056
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17537/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Елева 99 Дочеви“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Цар Иван Асен II № 53, с предмет на
дейност: монтаж, поддръжка и ремонт на асансьорни
уредби, транспортна дейност и спедиция, търговско
представителство и посредничество, консултантска
дейност, комисионерство, реклама, както и други
дейности и услуги, допустими от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Александър Каменов Дочев и Златина
Каменова Дочева и се управлява и представлява
от Александър Каменов Дочев.
50057
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХI.2007 г.
по ф.д. № 1434/2006 вписа промени за „К. К.
Митал“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода, бл. 18, вх. Е, ет. 1, ап. 93; вписва нов
дружествен договор.
50058
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 8845/2006 вписа промени за
„Вивадент – Амбулатория за групова практика за
първична стоматологична помощ“ – ООД: вписва
промяна на наименованието от „Вивадент – Амбулатория за групова практика за първична стоматологична помощ“ – ООД, на „Вивадент – Амбулатория за групова практика за първична дентална
помощ“ – ООД; вписва промяна на предмета на
дейност: извънболнична първична дентална помощ,
диагностика, лечение и рехабилитация на дентални заболявания, дентални консултации, дейност
по здравна промоция и профилактика, насочване
на пациенти за специализирана дентална консултативна и болнична помощ, както и извършване
на търговска дейност за нуждите и в рамките на
предмета на осъществяваната дентална дейност и
за обслужване на пациентите.
50059
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11503/2006 вписа промени за „Сите-
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ко – БГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Милена Христова Александрова
на „Ситеко информатика“ – ООД, Италия; заличава
като управител Милена Христова Александрова;
вписва като едноличен собственик на капитала
„Ситеко информатика“ – ООД, Италия; вписва
като управител Бурки Аугусто; вписва промяна
наименованието от „Б.Е.И. инженеринг“ – ЕООД,
на „Ситеко – БГ“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от Бурки Аугусто; вписва
нов учредителен акт.
50060
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18001/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кафе експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, пл. Македония 1, ет. 1,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и продажба на храни и
напитки, осъществяване на разносна търговия на
едро и дребно, управление на заведения за хранене,
ресторантьорство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, консултантски услуги,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Венцислав Георгиев Василев, който го
управлява и представлява.
50061
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17564/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Водком – 57“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, бул. Янко
Сакъзов 50, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешна
и международна търговия с промишлени и селскостопански стоки, вкл. посредничество, представителство и комисионерство, производство и преработка
на промишлени и селскостопански продукти, ремонт
на адрес на потребителя на домашни, индустриални
и селскостопански уреди, машини, съоръжения и
инсталации, проучване, проектиране и строителство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Владимир Йорданов Данев, който го
управлява и представлява.
50062
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17449/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Виан – 65“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Панчарево“, с. Лозен,
ул. Простор 32, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина, покупка на всички
видове стоки, вещи и имоти с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на всички видове стоки от собствено производство, търговски сделки, собствено търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, транспортни, складови, програмни и
други услуги и всякаква друга дейност, незабранена
от законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Цонко Иванов Ангелов,
който го управлява и представлява.
50063
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 4844/2007 вписа промени
за „Идленд ридж“ – ООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Атанас Пламенов Танков
на Янко Николов Янков; вписва прехвърляне на
30 дружествени дяла от Димитър Петров Бухлев
на Янко Николов Янков; вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Димитър Петров Бухлев
на „Идленд“ – ООД; вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Атанас Пламенов Танков на
„Идленд“ – ООД; заличава като съдружници Атанас Пламенов Танков и Димитър Петров Бухлев;
вписва като съдружници „Идленд“ – ООД, и Янко
Николов Янков; вписва промяна на наименованието от „Пирин голф резиденс“ – ООД, на „Идленд
ридж“ – ООД.
50064
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17629/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Уайт фър вали – апартамент Б 68 Оркид хаус“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
ул. Княз Борис I № 44Б, партер, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
отдаване под наем и управление на недвижими
имоти и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Саймън Хоули,
Никола Хоули, Найджъл Ашли Дичбърн и Джоан
Дичбърн и се управлява и представлява от Артур
Саркис Асланян.
50065
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18085/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЕМ
Джей петролеум“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба
1, бл. 101, вх. Б, ет. 6, ап. 34, с предмет на дейност:
търговия с петролни продукти, резервни части и
аксесоари за моторни превозни средства, предоставяне на услуги за моторни превозни средства,
търговия с хранителни стоки и захарни изделия,
ресторантьорски услуги, разкриване на заведения
за бързо хранене, кафе-аперитиви и сладкарници,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Хасан Тума, който го управлява и представлява.
50066
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16445/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Солид – строй инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Изгрев“, ул. А. П. Чехов
10, партер, с предмет на дейност: сделки с недвижими имоти, вкл. посредничество при такива сделки,
строителнопредприемаческа дейност, строителство
и изграждане на жилищни и нежилищни сгради
или комплекси от такива сгради с цел продажба
или администриране, консултантски услуги в целия
сектор на недвижими имоти, търговия със стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, външноикономическа дейност
и всички други търговски сделки, незабранени със
закон и изискващи водене по търговски начин, а
когато има изискване за съответно разрешение или
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лиценз, след снабдяване с такива. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „Сънрайс хоумс“ – ООД,
и се управлява и представлява от управителите
Иван Райнов Влахов и Лъчезар Венев Венев заедно.
50067
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18231/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кока
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Студентски
град, бл. 6А, вх. Г, ет. 1, с предмет на дейност:
създаване и търговска дейност на и със авторски
софтуер, уебдизайн и приложения, изграждане на
структурни кабелни системи, интернет търговия,
създаване и поддръжка на интернет портали, излъчване на обяви, рекламно-информационна дейност,
създаване и мениджмънт на радио-, телевизионни
и интернет игри, работа с телефони с добавена
стойност и кратки текстови съобщения SMS към
всичк и оператори, рек ламна и консултантска
дейност, доставка на информационни услуги, интернет и телекомуникации, изработка, монтаж и
поддръжка на всякакъв вид рекламни съоръжения
и неон, вътрешно- и външнотърговска дейност,
всички други търговски дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Еленко Йорданов Стоянов, който го
управлява и представлява.
50068
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18052/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Булрем“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ж.к. Борово,
бл. 19А, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, рекламни, информационни,
програмни услуги, всякакви други търговски сделки,
незабранени от законодателството и при спазване
на съответните регистрационни, лицензионни и
други изисквания. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Мария Ангелова Ангелова,
която го управлява и представлява.
50069
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17750/2007 вписа в търговския регистър
ак ционерно д ру жест во „Риск ренюабъ л енерджи – СП (РРЕ – СП)“ – А Д, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
бул. Тотлебен 34, с предмет на дейност: проучване, проектиране, изграждане и експлоатация на
съоръжения за производство на електрическа и
топлинна енергия, произведени от възобновяеми
енергийни източници – слънчева, вятърна, водна,
геотермална енергия от растителна и животинска
биомаса и по когенерационен принцип, търговия
с електрическа и топлинна енергия от възобновяеми енергийни източници, търговия със „зелени
сертификати“, производство и търговия на биогорива. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 500 обикновени поименни акции с право на глас с номинална стойност
100 лв., със съвет на директорите в състав: Марин
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Костов Костов, Александър Димитров Соколов,
Богомил Любомиров Манчев – председател, и
Димитър Александров Соколов – зам.-председател,
и се управлява и представлява от изпълнителните
директори Марин Костов Костов и Александър
Димитров Соколов заедно.
50070
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18247/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Имокорп“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Надежда, бл. 505,
вх. Г, ет. 3, ап. 81, с предмет на дейност: производство
и търговия с всякакъв вид стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, реклама, консултантски услуги, строителна дейност, транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Илиян
Кирилов Дуков, който го управлява и представлява.
50071
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17244/2007 вписа промяна за „Генимекс
ойл“ – АД, във връзка с постановено решение на
Ловешкия окръжен съд за промяна на седалището и
адреса на управление от Ловеч, пл. Г.М. Димитров,
комплекс „Космос“, ет. 2, в София, район „Лозенец“,
бул. Джеймс Баучер 95 – 97, ет. 2, офис 1.
50072
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10300/2007 вписва промени за „Агенция
Вселена“ – ООД: заличава като управители Виктория Димитрова Георгиева и Нина Васкова Ноева;
вписва като управител Лазаринка Бориславова Георгиева; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Лазаринка Бориславова Георгиева.
50073
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 10527/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Димаре – София“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Триадица 3А, ет. 2, с
предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, вътрешна и външна
търговия и всякакъв вид други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Даниел Алберто Арлин
Лайбенберг, който го управлява и представлява.
50074
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17857/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Синди А 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба,
бл. 170, вх. Е, ет. 3, ап. 129, с предмет на дейност:
рекламна дейност, рекламна търговия, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ и
реекспорт, консултантски услуги, посредничество
и представителство (без процесуално) на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Георги Владимиров Павлов, който го
управлява и представлява.
50075
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16816/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Екокомпост“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 2Б, вх. А, ет. 10,
ап. 41, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, реекспорт, посредническа, комисионерска,
спедиционна и складова дейност, продажба на стоки
собствено производство в преработен или обработен вид в страната и в чужбина, производство на
компост и други органични почви, производство
на различни продукти за градинарство и селско
стопанство, услуги по събиране, отстраняване и
депониране на отпадъци, строителство и експлоатация на съоръжения за компостиране, обработка
и преработка на течни и твърди отпадъци, както и
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена Гома Касадо и Ивайло Атанасов
Атанасов и се управлява и представлява от Елена
Гома Касадо.
50076
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13489/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Дилър
директ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе
121, с предмет на дейност: информационни технологии, компютри, софтуер, обслужване, внос, износ,
реекспорт, производство, търговия и посредническа
дейност, консултантска дейност, маркетинг проучване, обучение, да действа от името на и за сметка на
учредителя пред български и чуждестранни фирми
като търговски агент, като може да участва в други
дружества, които имат сходен предмет, и също всякакъв друг вид търговска дейност, с изключение на
забранените със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Интелинет лимитид“ и се управлява
и представлява от управителя Бойко Данчов Панов.
50077
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 18162/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Рьопке“ – АД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Съборна 4, вх. В, ет. 5, ап. 20, с предмет на дейност:
търсене на подземни богатства, проучване на подземни богатства, откриване на находища на подземни
богатства, оценяване на находища на подземни
богатства, добиване на подземни богатства, вкл. и
дейности, свързани с добива, като допроучвания,
преработка, складиране, транспорт, вътрешно- и
външнотърговска дейност с подземни богатства,
инвестиционно проектиране, след получаване на
съответното разрешение за търсене или проучване
или концесия за добив, както и всякакви дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 500
акции на приносител с номинална стойност 100 лв.,
с едностепенна система на управление в състав от
3 членове и съвет на директорите за срок 3 години
в състав: Матиас Вернер Рьопке – изпълнителен
директор, Иван Мирчев Граматиков – председател,
и Емил Григоров Георгиев – зам. председател, и се
представлява от изпълнителния директор Матиас
Вернер Рьопке.
50078
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18182/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Митадор – 91“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Връбница“, ул. Подкрепа
4, с предмет на дейност: вътрешен и международен
товарен транспорт, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Валери Петков Петков,
който го управлява и представлява.
50079
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17969/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марголет
77“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, бул. Илиянци 12, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки, управление,
стопанисване и разпореждане с недвижими имоти,
подбор, обучение и квалификация на персонал, строителство, ремонт, обзавеждане и експлоатация на
недвижима собственост и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредническа дейност
по наемане на работа, както и всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана съгласно законите на
Република България. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Маргарита Богомилова
Златкова, която го управлява и представлява.
50080
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15157/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аркитекчър
енд дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ж.к. Зона
Б-5, бл. 18, вх. В, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, отдаване под наем,
консултантски услуги в областта на недвижимите
имоти, външно- и вътрешнотърговска дейност в
страната и в чужбина, търговия на едро и дребно
със стоки и услуги, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Тодор Йорданов Вълчев,
който го управлява и представлява.
50081
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17933/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ата проекти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Кестенова гора 16, с предмет
на дейност: строителство, ремонтно-строителни
дейности, предприемаческа дейност, закупуване на
недвижими имоти с цел продажба, консултантска
дейност, научно-приложна дейност в строителството
и строителните материали, извършване на технико-икономически анализи, оценки и експертизи,
интериор, дизайн, обзавеждане и всякаква друга
търговска дейност, свързана с недвижими имоти,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Радосвета Кирилова Веселинова, Илиан Николаев
Бозев и Румен Тодоров Веселинов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
50082
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17957/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Юнивърсал инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Галичица 46, вх. А,
ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: строителство,
строително-монтажна и ремонтна дейност, проектиране, консултантска дейност, покупко-продажба
на недвижими имоти, посредничество, транспорт,
външно- и вътрешнотърговска дейност, продажба
на стоки от собствено производство., търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни физически и юридически лица, комисионни,
бартерни и лизингови сделки, складова, спедиционна
и превозна дейност, рекламно-издателска дейност,
туристически услуги, както и всякаква дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Александър Любчов Христов, Данаил Евгениев
Кишкин и Георги Стойнев Чалъков и се управлява
и представлява от Александър Любчов Христов
и Данаил Евгениев Кишкин заедно и поотделно.
50083
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17922/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Инес – Н“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ж.к. Драгалевци, ул. Крушова градина 161, с предмет на
дейност: производство и търговия с пластмасови
изделия, конфекция – производство, внос-износ,
ресторантьорство, хотелиерство, производство
на хляб и хлебни изделия, сладкарски изделия,
таксиметров и международен транспорт, рекламни, информационни и програмни услуги, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Ива Георгиева Илкова, която
го управлява и представлява.
50084
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18066/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бългериан Валей“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Удово 3, ет. 1, с предмет
на дейност: придобиване, използване и отчуждаване на всякакъв вид имоти, тяхното застрояване и
парцелиране, строителство на сгради от всякакъв
вид, използване, наемане и продажба на сградите,
изследване и извършване на инвестиции в движими
и недвижими имоти, управление, администрация,
подпомагане и ръководене на дружества, придобиване, използване, разпореждане, строителство
и прехвърляне на имоти, всякакъв вид държавни
и частни дейности, най-общо реализирането на
всякакъв вид операции по недвижима собственост,
както и използването є за туристически и хотелски
цели, като дейностите, съставляващи дружествения предмет, могат да се развият от дружеството
изцяло или частично с дружества със същия или
аналогичен предмет, остават изключени от предмета на дейност всички онези дейности, за чието
упражняване в закона има специални изисквания
да не се упражняват от това дружество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Вайе дел Дуеро“ – ООД, и Педро
Изкиердо Алонсо и се управлява и представлява
от Педро Изкиердо Алонсо.
50085
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17906/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ада
билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 2, офис
9, с предмет на дейност: архитектурни и инженерни дейности и технически консултации, търговия,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, рекламни и информационни
услуги, всички други сделки и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Евдокия Тодорова Георгиева,
която го управлява и представлява.
50086
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17673/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Румянка Митева“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, ул. Кресна 6,
ет. 3, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Румянка Богомилова Митева,
която го управлява и представлява.
50087
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17893/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „АМН“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Иларион Драгостинов, бл. 17, вх. В,
ет. 3, ап. 56, с предмет на дейност: охранителна дейност, физическа охрана на юридически и
физически лица и обекти, сигнално-охранителна
дейност, инсталиране, поддръжка и сервиз на сигнално-охранителна техника, инкасова дейност, търговско представителство и посредническа дейност
на чуждестранни физически и юридически лица,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Михаил Николаев Николов и Асен
Николаев Николов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
50088
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17551/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Нова
Ем – Дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Западен парк, бл. 44, вх. В, ет. 3, ап. 8, с предмет
на дейност: проектиране, производство и търговия
на мебели и нестандартно обзавеждане, внос и износ
на дървен материал, всички видове стоки, произведени от дърво, производство на стоки и услуги,
посредничество, представителство и агентство на
местни и чуждестранни лица и фирми, вътрешно- и
външнотърговска дейност на едро и дребно в страната и в чужбина, строителна, ремонтна, сервизна
и монтажна дейност, всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Емилия Гетова Гетова,
която го управлява и представлява.
50089
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17638/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Троулиотис ес-
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тейт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Панчарево“, с. Бистрица, ул. Вилна
зона „Бункера“ 999, с предмет на дейност: покупкопродажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, производство и търговия с промишлени,
хранителни, селскостопански, битови стоки, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
лица в страната и в чужбина, транспортни услуги,
вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, рекламна дейност и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петрос Троулиотис и Валентинос Троулиотис и
се управлява и представлява от Петрос Троулиотис.
50090
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. № 17358/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Екогеотех“ – АД, със седалище и адрес на управление гр. Бухово, район
„Кремиковци“, ул. Янтра 42, с предмет на дейност:
изготвяне на анализи и решения, разработване
на стратегии, програми и планове в областта на
околната среда, предотвратяване и ограничаване
на замърсяването, управление на факторите, увреждащи околната среда, оценка на риска, изготвяне на планове за мониторинг по компонентите
на околната среда, услуги по предотвратяване,
ограничаване и преодоляване, консервиране и премахване на вредното въздействие върху околната
среда от антропогенни дейности, разработване на
екологични програми и проекти, консултантска,
инженерингова, оценъчна и експертна дейност в
областта на околната среда, съставяне и предоставяне информация на български и чуждестранни
фирми на искания от клиента език, снабдяване със
съответните разрешителни документи, експертни
оценки и проекти, съставяни от чуждестранни фирми
по отношение спазване на българските нормативни актове и стандарти, геодезически измервания,
инженерно-геоложки проучвания, физико-химични
анализи и технологични изследвания за определяне
на схеми за пречистване, проектиране, изработване,
монтаж и експлоатация на пилотни инсталации,
съставяне на технологични регламенти, инвестиционни проучвания, проучване на нови технологии
за пречистване на води, третиране, обезвреждане,
рециклиране, преработване и депониране на битови,
производствени, опасни и строителни отпадъци,
рекултивация на депа и терени, правни услуги, компютърна дейност и програмиране, комплектуване
на програмно-технически системи, инженерингови
и маркетингови проучвания и дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни услуги и превози, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, както и всички останали незабранени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни
акции с номинална стойност 100 лв., със съвет
на директорите в състав: Петър Георгиев Йорданов – председател, Борил Димитров Кацаров – заместник-председател, „Геотехмин“ – ООД (рег. по
ф.д. № 14041/90), представлявано от Цоло Йотов
Вутов, „Елаците – мед“ – АД (рег. по ф.д. № 4788/91
по описа на СОС), представлявано от Добри Тодоров
Цветков, Тодор Иванов Гарванов – изпълнителен
директор, и Борислав Константинов Милушев, и
се представлява от изпълнителния директор Тодор
Иванов Гарванов.
50091
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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. № 14828/2007 вписва промени за „Юръпиън
начърал продъктс“ – ООД: вписва промяна в адреса на управление – София, район „Люлин“, ж.к.
Люлин, бл. 346, вх. 1, ет. 10, ап. 43.
50092
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17402/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ви
Джи консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Възраждане“, ж.к.
Зона Б-5, ул. Одрин, бл. 14, ап. 130, с предмет на
дейност: производство и търговия с всякакъв вид
стоки и услуги, за които няма разрешителен или
лицензионен режим, търговско представителство,
посредничество и агентство, консултантски услуги,
реклама, внос, износ, лизингова, складова и спедиционна дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
всякаква друга дейност, незабранена със закон в
Република България и в чужбина, а когато има
разрешителен или лицензионен режим – след получаване на съответното разрешение или лиценз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Величка Светославова Георгиева, която
го управлява и представлява.
50093
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17429/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мултибилдинг
груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Софроний Врачански 53, с предмет на дейност: счетоводна дейност – счетоводни услуги, водене на счетоводство
на юридически и физически лица, други счетоводни
услуги, търговска дейност – покупко-продажба на
стоки и материали от промишлен и селскостопански
произход, производствена, рекламно-информационна и инвеститорска дейност на и със материални
и нематериални активи, стоки и услуги за бита,
промишлеността и селското стопанство, таксиметрови и транспортни услуги на пътници и товари в
страната и в чужбина, внос на нови и употребявани
автомобили и камиони, внос и износ на стоки и
услуги, проектиране, строителство, обзавеждане и
строително-монтажни работи по недвижими имоти,
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
за която не се изисква специален разрешителен
режим. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ненко Пламенов
Бонев и Йордан Ангелов Петров и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
50094
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17475/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тоскана имобилиари“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Княгиня Мария-Луиза
9 – 11, офис 2, с предмет на дейност: строителство,
реставриране и търговия с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, внос и
износ на стоки, комисионни сделки, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Сте.Па“ – ООД, Италия, и „Тицета“ – ООД,
Италия, и се управлява и представлява от Паоло
Болдрини и Роберто Лупи заедно.
50095
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17597/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Доронов“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 402, вх. Б, ет. 7, ап. 43, с
предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, консултантски услуги, сделки с недвижими имоти, вкл. покупко-продажба и управление,
внос, износ, реекспорт, бартер, комисионна, спедиционна, лизингова дейност, складова, хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Даниел Огнянов Златанов и Таня Георгиева Златанова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
55096
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17562/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Транс
свет – 69“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Христо Трайков
7, ет. 7, ап. 30, с предмет на дейност: транспортна и
спедиторска дейност, превоз на товари и пътници,
рент-а-кар услуги, маркетингови, информационни,
консултантски, рекламни и други услуги (след получаване на необходимите разрешения за съответната
дейност), всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Светла Николова Георгиева, която го
управлява и представлява.
50097
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17017/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Сималекс
фарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Студентски“, ж.к. Младост
1 – Мусагеница, бл. 107, магазин 3, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Светослав Александров Атанасов, който го управлява
и представлява.
50098
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17055/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Мивела – 7“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
4, бл. 449, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, внос и износ на промишлени стоки и изделия, търговско представителство
и агентство на местни и чуждестранни фирми,
откриване и експлоатация на търговски обекти,
заведения за обществено хранене, кафенета, маркетинг и реклама на стоки и услуги, изработка
на облекла и аксесоари, счетоводни, финансови и
посреднически услуги, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Милена Викторова Венкова, която го
управлява и представлява.
50099
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17765/2007 вписа в търговския регистър еднолично
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дружество с ограничена отговорност „Дивелъпмънт
палас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 37, ет. 2, с
предмет на дейност: инвестиционна дейност в сферата на строителството, производството и туризма,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни фирми, сделки с недвижими имоти,
строителство, както и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 7000 лв., с едноличен собственик на капитала „Опалиа Хестион“ – ООД, и се управлява
и представлява от управителя Рикардо Алфонсо
Муньос Гарсия.
50100
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18004/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Родафон
имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Кораб планина
27а, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, инвестиции в офиси, жилищни
и инфраструктурни обекти, наемане на сгради, консултантска дейност и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 208 000 лв., формиран от непарична вноска
на стойност 208 000 лв. съгласно съдебно-техническа
оценителна експертиза, приета с определение от
30.Х.2007 г. на Софийския градски съд, фирмено
отделение, 7 състав, по дело № 502/2007. Едноличен
собственик на капитала е „Орбелус“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 450/2004), по описа на Благоевградския
окръжен съд. Дружеството се управлява и представлява от управителите Иван Светозаров Стоянов и
Величко Георгиев Александров заедно и поотделно.
50101
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17557/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Телекомсис“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 77, вх. А, ап. 17, с
предмет на дейност: измерване и обезопасяване на
ел. обекти и съоръжения, профилактика на уреди
ниско и високо напрежение, измерване параметрите на работната среда, производствена, сервизна,
ремонтна, развойно-внедрителска и пусково-наладъчна дейност, изграждане на ел. мрежи и СОТ,
транспортни услуги, консултантска и маркетингова
дейност, търговия на едро и дребно във всичките
є форми в страната и в чужбина, всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Екатерина Иванова Йорданова и
Иван Грудев Янев и се управлява и представлява
от Иван Грудев Янев.
50102
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 16999/2007 вписа промяна за „Давекс“ – ЕАД,
във връзка с постановено решение на Софийския
окръжен съд за промяна на седалището и адреса
на управление от гр. Елин Пелин, ул. Здравец 15,
Софийска област, в София, район „Слатина“, ул.
Проф. Цветан Лазаров 18.
50103
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16950/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Флаш трейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Витоша“, кв. Драгалевци, ул. Маестро Г. Атанасов 22А, с предмет
на дейност: търговия с авточасти и аксесоари,
производство на резервни части, автоаксесоари и
други продукти, проучване на пазара, комисионна дейност, спедиторска и транспортна дейност,
рекламна дейност, представителство и агентство
на български и чуждестранни фирми в страната
и в чужбина, вътрешна и външна търговия във
всички форми и с всички стоки, разрешени със
закон, организиране, изграждане и функциониране
в страната на търговски обекти, извършване на
всяка друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Светослав Светославов
Берковски, който го управлява и представлява.
50104
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17649/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Огнена звезда“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Малинова долина,
бл. 8, вх. Д, ет. 1, 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,
строителна дейност, 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 всички други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Владимир
Радославов Владимиров, който го управлява и
представлява.
50105
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. № 17085/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „ЗБК Балкан“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, бул. Цар Борис III № 7, вх. А, ет. 2,
с предмет на дейност: посредничество и представителство за сключване и изпълнение на застрахователни и презастрахователни договори, маркетинг,
консултации, анализи и експертизи на застрахователния и презастрахователния пазар, рекламна
дейност, обучение и международно сътрудничество
в областта на застраховането и презастраховането, инженеринг, производство и търговия, внос и
износ, всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 000 лв., разпределен в 50 000 поименни акции с
номинална стойност 1 лв., със съвет на директорите
в състав: Антоний Николаев Сачков, Йордан Петков
Велев – председател, и Мария Йорданова Велева,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Йордан Петков Велев.
50106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17644/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би енд
Ди“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, с. Бусманци, ул. Беговица
15, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, изкупуване и продажба на суровини и
готови продукти и стоки в областта на химията,
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вътрешен и международен туризъм, вътрешен и
международен транспорт и спедиция, посредническа
и консултантска дейност, издателска и рекламна
дейност, услуги на фирми и граждани, агентство,
представителство, комисионерство, предприемаческа дейност и всички дейности, незабранени със
закон, като за дейност, за която се изисква съответно разрешително, лиценз или друг вид разрешение, дейността ще се извършва след получаването
му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Бранимир Георгиев Йорданов, който го
управлява и представлява.
50107
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 17.V.2007 г.
по ф.д. № 29869/91 вписва промени за „Национална
електрическа компания“ – ЕАД: заличава като член
на съвета на директорите Васил Петров Анастасов;
вписва като член на съвета на директорите и заместник-председател на СД Иван Господинов Желязков; вписва преизбиране на членовете на съвета
на директорите, както следва: Галина Андриянова
Тошева-Григорова – председател, Любомир Михайлов Велков – главен изпълнителен директор,
Мардик Рупен Папазян – изпълнителен директор,
и Милена Атанасова Маркова. Дружеството се
представлява от главния изпълнителен директор
Любомир Михайлов Велков, а в негово отсъствие – от изпълнителния директор Мардик Рупен
Папазян; при сключването на сделки на стойност
над 200 000 лв. главният изпълнителен директор
Любомир Михайлов Велков и изпълнителният
директор Мардик Рупен Папазян представляват
дружеството само заедно.
50108
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
от 14.IХ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 29869/91 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Национална
електрическа компания“ – ЕАД.
50109
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 29139/91 вписва промени за „Водно
стопанство“ – ЕАД: заличава като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Бисер
Желязков Касабов; вписва като член на съвета на
директорите и изпълнителен директор Светла Бориславова Колева; дружеството ще се представлява
от изпълнителния директор Светла Бориславова
Колева.
50110
Софийският градски съд на основание чл. 6 ТЗ
във връзка с § 5 ЗДЛ с решение от 24.Х.2007 г. по
ф.д. № 14903/91 вписва промени за „Диана и синове“ – ЕООД: деноминира капитала от 5 000 000 лв.
на 5000 лв., в т.ч. и размера на дяловете.
50111
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 8865/2007 вписва промяна за „Медия – борса
имоти“ – ООД, във връзка с постановено решение
на Пазарджишкия окръжен съд за промяна на седалището и адреса на управление от Пазарджик, ул.
Цар Шишман 7А, Бизнес център, ет. 2, офис 1 и 2,
в София, район „Подуяне“, ул. Оборище 78, ет. 6.
50112
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. № 13511/2007 вписва промяна за „Глоубъл
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алтърнатив инвестмънтс“ – ЕООД: вписва промяна
в адреса на управление – София, кв. Изток, ул.
Николай Хайтов 6, ет. 6, ап. 14.
50113
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6428/2007 вписва промени за „Брилянт
ДГ – 2007“ – ООД: заличава като управител Георги
Николаев Николов; вписва като управител Динко
Димитров Динков, който управлява и представлява
дружеството.
50114
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 8832/2007 вписва промени за „Багри
ТВ“ – ООД: вписва промяна на предмета на дейност: изработка и продуциране на телевизионни
програми, филми, видео- и аудиопродукция, излъчване на телевизионна, аудио- и видеопродукция по
интернет, сателит, кабел и ефир, издателска дейност
на видео-, аудио- и печатна продукция, всякаква
друга търговска дейност след получаване и предоставяне на лиценз или разрешително от държавен
орган, ако законът го изисква за упражняването
на съответната такава; заличава като управител
Благовест Димитров Белев; вписва като управител
Катя Михайлова Белева, която ще управлява и
представлява дружеството.
50115
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г.
по ф.д. № 9069/2006 вписва промени за „Топ пропъртис“ – ЕООД: заличава като управител Диана
Иванова Каменова; вписва като управител Тони
Тимотей Каменов, който ще управлява и представлява дружеството.
50116
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14773/2006 вписва промени за „БАК
2“ – ООД: вписва прехвърляне на 20 дружествени
дяла от Ирина Александрова Александрова на Павлина Недкова Недялкова; заличава като съдружник
Ирина Александрова Александрова; вписва като
съдружник Павлина Недкова Недялкова; дружеството ще се управлява и представлява от Любомир
Николов Недялков; вписва нов дружествен договор.
50117
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15242/2006 вписва промени за „Май медия“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Евгени Веселинов Блажев на Кирил Георгиев
Апостолов; заличава като съдружник и управител
Евгени Веселинов Блажев; вписва като управител
Кирил Георгиев Апостолов; вписва промяна на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 50 000 лв.;
дружеството ще се управлява и представлява от
Кирил Георгиев Апостолов; вписва нов дружествен
договор.
50118
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. № 14408/2006 вписва промени за „Детство
мое“ – ООД: вписва прехвърляне на 7 дружествени дяла от Силвия Николова Тончева на Цеца
Мирчева Петкова и 6 дружествени дяла на Мая
Петьофова Петкова; вписва прехвърляне на 7 дружествени дяла от Юлия Недялкова Николова на
Цеца Мирчева Петкова и 6 дружествени дяла на
Мая Петьофова Петкова; заличава като съдружници
и управители Юлия Недялкова Николова и Сил-
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вия Николова Тончева; дружеството се управлява
и представлява от Цеца Мирчева Петкова и Мая
Петьофова Петкова заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
50119
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6962/2001 вписва промени за „Агра
голд“ – ООД: вписва прехвърляне на 60 дружествени
дяла в съсобственост на Ралица Райчева Йовкова
и Иво Райчев Райков на „Амес“ – ЕООД; вписва
прехвърляне на 40 дружествени дяла от Ралица
Райчева Йовкова на „Амес“ – ЕООД; заличава
като съдружници Иво Райчев Райков и Ралица
Райчева Йовкова; вписва като едноличен собственик на капитала „Амес“ – ЕООД (рег. по ф.д.
№ 15728/2007); дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Агра голд“ – ЕООД; вписва преместване на
седалището и адреса – София, район „Триадица“,
ж.к. Иван Вазов, ул. Краище 16, вх. А; заличава
като управител Ралица Райчева Йовкова; вписва
като управител Милко Иванов Мендев, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва нов
учредителен акт.
50200
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 529/2001 вписва промени за „Си Пи Би
софтуер България“ – ЕООД: вписва като прокурист Венета Иванова Шаренкова; дружеството се
управлява и представлява от управителите Кристиан Ханел и Дитмар Едер-Дианич заедно или от
управителя Кристиан Ханел и прокуриста Венета
Иванова Шаренкова заедно или от управителя
Дитмар Едер-Дианич и прокуриста Венета Иванова
Шаренкова заедно.
50201
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9243/2002 вписва промени за „Смартком – България“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Бисер Любомиров Иванов
и Даниела Иванова Генкова-Аладжова; вписва като
членове на съвета на директорите Веселин Станков
Калчев и Гергана Руменова Пранчова; дружеството
се представлява от изпълнителния директор Петър
Борисов Статев.
50202
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф.д. № 6024/2002 вписва промени за „Бракамонте България“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от „Бракамонте“ – АД,
на Диеле Якобус Маанс; заличава като едноличен
собственик на капитала „Бракамонте“ – АД; вписва като едноличен собственик на капитала Диеле
Якобус Маанс; вписва промяна на седалището
и адреса на управление – София, район „Витоша“, ул. Кимчовец 87; заличава като управител
Францискус Гарардус Августинус Босман; вписва
като управител Ваня Марчева Колева, която ще
управлява и представлява дружеството; вписва
промяна в учредителния акт.
50203
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 28.VI.2007 г.
по ф.д. № 12574/2003 вписва промени за „Тони трейд
асоциейшън“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Антон Димитров Сергиев на
Светла Кирчова Николова; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Антон Дими-
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тров Сергиев; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Светла Кирчова Николова,
която ще управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
50204
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11292/2003 вписва промени за „Юротим“ – ООД: вписва увеличение на капитала от
10 000 лв. на 510 000 лв.
50205
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4041/2004 вписва промени за „Юнайтед
хелткеър България“ – ЕАД: вписва нов устав на
дружеството с измененията; вписва увеличение
на капитала на дружеството от 2 436 100 лв. на
7 325 670 лв. чрез издаване на 488 957 нови поименни акции с номинална стойност 10 лв.
50206
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9966/2004 вписва промени за „Спиди
Нет“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала от
50 000 лв. на 104 168 лв. чрез издаване на нови
54 168 акции с номинална стойност 1 лв.; вписва
нов устав, приет на ОС на акционерите, проведено
на 30.Х.2007 г.; дружеството продължава дейността
си като акционерно дружество „Спиди Нет“ – АД.
50207
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3662/2005 вписва промени за „Фиа България“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите Стефан Иванов Георгиев; вписва като
член на съвета на директорите Изабела Христова
Божичкова.
50208
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. № 7776/20 05 вписва промени за „Хах
Ланге“ – ООД: заличава като управител Томас
Клабунде; вписва като управител Йорн Хьолинг.
50209
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6301/2005 вписа промени за „Ангро и
Ко“ – ООД: вписва изключване на съдружника
Рени Георгиева Христова; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Ангро и Ко“ – ЕООД; вписва
промяна на предмета на дейност: строителство и
ремонт на сгради, търговия със строителни материали и стоки за бита, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и други
финансови отчети, посредничество при търговия
с недвижими имоти, търговско представителство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, маркетинг и реклама, консултантски
и информационни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, атракционни заведения (без хазарт
и локали), забавни игри, копирни, преводачески,
компютърни и педагогически услуги, моден дизайн
и салон за красота, организиране на курсове и
семинари, авторемонтна дейност, всякаква друга
търговска дейност, сделки и услуги, незабранени със
закон; дружеството се управлява и представлява от
едноличния собственик Людмил Петров Христов.
50210
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 9.ХI.2007 г. по
ф.д. № 11511/2005 вписа промени за „Фабрика за

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

бутилиране на пиво“ – АД: заличава като прокурист
Антон Неделчев Чернев; вписва като прокурист
Анета Димитрова Мозакова.
50211
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 6393/2005 вписа промени за „Евротайм
2005“ – ЕООД: допълва предмета на дейност с
„консултантска, инженерингова, маркетингова и
рекламна дейност, конферентна дейност, издателска и печатарска дейност, проектиране и развойна
дейност, управление на програми и проекти, разработване и внедряване на системи по качеството,
информационни технологии и информационно
обслужване, сделки с интелектуална собственост,
обучение и преквалификация и всякакви други
дейности, незабранени със закон“; вписва промени
в учредителния акт.
50212
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17680/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Медикъл Метрикс
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, ул. Любляна 60, с
предмет на дейност: изграждане на лаборатория,
измерване и анализи на факторите на работната
среда, консултантска дейност във връзка с основния
предмет и безопасни условия на труд, изготвяне на
екологични проекти, производствена и търговска
дейност, търговско представителство и посредничество. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Галя Красимирова
Станкова и Ивайло Красимиров Генчев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
50472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 6917/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нюматик медия
К“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Витоша 139, вх. Б,
ет. 4, с предмет на дейност: реклама, посредничество, агентство, финансови сделки и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Любомир Добромиров Христов и
Камен Здравков Робовски, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50473
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8066/2007 вписа промени за „Дрен метал“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени
дяла от Аделина Варадинова Миланова на „Кльокнер – метал“ – ООД; заличава като съдружник и
управител Аделина Варадинова Миланова; вписва
к ат о с ъд ру ж н и к „К л ьок нер – ме та л“ – ООД;
вписва увеличение на капитала на дружеството от
5000 лв. на 54 000 лв.; дружеството ще се управлява
и представлява от управителя Лилия Маринова
Якимова-Горбанова.
50474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, а л. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17250/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Надежда
имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, бул. Витоша 61, с
предмет на дейност: търговско представителство
и посредничество при сделки с недвижими имоти,
инвестиции в недвижими имоти, консултации по
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придобиване, продажба и управление на недвижими
имоти, туризъм и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Надежда
Михайловна Терскова и Алексей Владимирович
Захаров, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
50475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16959/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Фармацентър България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Добър юнак 19, с
предмет на дейност: консултантска и комисионерска
дейност, търговия на едро с лекарства, хранителни
добавки, медицински пособия и медицинска техника, организиране на конференции и всякакви други
мероприятия и посредническа дейност, свързана с
лекарствата, маркетингови проучвания, свързани с
лекарствата, и представляване на производители на
лекарства, вътрешно- и външнотърговска дейност,
пътнически и товарни транспортни услуги в страната
и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, строителство, ремонтна
дейност, отдаване под наем на недвижими имоти,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство,
ресторантьорство, рекламна дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 10 000 лв.,
със съдружници „Варалис Медикъл“ – ООД, и
„Новус“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителите Кирил Димитров Тодоров и Имре
Цинеге заедно и поотделно.
50476
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18226/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ес Джи
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Пирин 12А, с предмет на
дейност: строителство и ремонт на сгради за офиси,
жилищни и производствени нужди, управление и
отдаване под наем на недвижими имоти, брокерска
дейност, покупка на недвижими имоти, стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, интериорен дизайн и
вътрешно обзавеждане, предприемачество, посредничество и агентство на чуждестранни физически
и юридически лица, външно- и вътрешнотърговска
дейност, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 419 000 лв., с едноличен собственик на капитала „Ес Джи строй“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от управителя Живко
Тодоров Атанасов.
50477
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 10054/2007 вписа промяна за „Агенция
за подкрепа на индустриалната политика“ – АД:
премества седалището и адреса на управление от
Варна, ул. Шипка 18, ет. 4, в София, ул. Христо
Белчев 21, ет. 4, стая 41.
50478
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. № 1140/2006 вписа промени за „Група технология на металите“ – ООД: вписва увеличение
на капитала от 13 000 лв. на 63 000 лв., увеличен с
непарична вноска – вземане на стойност 50 000 лв.
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съгласно съдебно-оценителна експертиза, приета с
определение от 5.IХ.2007 г. на Софийски градски съд
по ф.д. № 391/2007; вписва нов дружествен договор.
50479
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5467/2007 вписа промени за „Симеоново
резиденшъл“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла, съставляващи 100 % от капитала на дружеството, от Елефтериос Вениамис на
„Каследоно Холдингс Лимитид“; заличава като
едноличен собственик на капитала Елефтериос
Вениамис; вписва като едноличен собственик на
капитала „Каследоно Холдингс Лимитид“, Кипър;
вписва изменение на учредителния акт.
50480
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17655/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бетина
38“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Калиакра 27, 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 Галя Георгиева Стоянова,
която го управлява и представлява.
50481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17756/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ист – уест билдинг
конструкшън“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, бул. България
111, ет. 2, офис 3, с предмет на дейност: проучване,
проектиране, строителство и инженеринг, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Румен
Борисов Трендафилов, Детелина Георгиева Тодорова,
Доган Хайреттин Лала Карталтюрк и Емре Ръза
Емине Салтък и се управлява и представлява от
Румен Борисов Трендафилов и Доган Хайреттин
Лала Карталтюрк заедно и поотделно.
50482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17812/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Зет
Софт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Стефан Тошев 78, вх. А,
ет. 5, ап. 53А, с предмет на дейност: разработване,
продажба и поддръжка на софтуерни продукти, продажба и поддръжка на компютърна и изчислителна
техника, конструиране, изпълнение и администриране на компютърни мрежи, консултантски услуги
в областта на компютърния софтуер и хардуер,
представителство, други консултантски услуги,
търговска дейност, внос и износ на промишлени
стоки, търговско посредничество, както и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон,
която е в интерес на дружеството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Григор Стаменов Михайлов,
който го управлява и представлява.
50483
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17784/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „БА
холдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ул. Резбарска 5,
с предмет на дейност: придобиване, управление и
продажба на участия в български и чуждестранни
дружества, придобиване, управление и продажба
на активи, финансиране на дружества, в които
холдинговото дружество участва, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон, вкл. след
получаване на съответните разрешения или лицензии, когато такива са необходими. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 1 000 000 лв., с
едноличен собственик на капитала „Вили Бетц Гютерфернферкеер гезелшафт“ м.б.Х. и се управлява
и представлява от управителя Пламен Димитров
Митев и Ролф Хендрих Епле заедно и поотделно.
50484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17962/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Омега пропърти“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Красна поляна, бл. 40, вх. В, ет. 1, ап. 47, с предмет
на дейност: 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, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, строителна и ремонтна дейност, продуцентство, реклама, издателство и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ивайло Димитров Зафиров,
който го управлява и представлява.
50485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17226/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Парадайс 2008“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Дружба 1, бл. 14, вх. Е, ет. 6, ап. 136, с предмет
на дейност: педагогическа дейност, индивидуално
и колективно обучение, образователни услуги, информационна и учебна дейност, спортна и игралнозанимателна дейност, откриване и експлоатация на
забавни и увеселителни заведения, организиране,
отглеждане, занимания и обучения на деца, 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, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
преводачески или други услуги, хотелиерство и ресторантьорство и свързаните с тях услуги (нощуване
и хранене, търговски и делови услуги, осигуряване
на транспорт и различни културни прояви), маркетинг в областта на услугите, франчайзинг, сделки
в търговията на едро и дребно, покупко-продажба,
дилърска, транспортна, спедиторска, туристическа,
туроператорска и турагентска дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност, комисионна, консигнационна, дистрибуторска и лизингова дейност, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строителство
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба и отдаване под наем, основаване на филиали
в страната и в чужбина, участие в дейностите на
други предприятия в страната и в чужбина, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
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(дейностите, за чието упражняване се изисква разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани след
получаването му). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Виктория Веселинова Христова и Цветанка Григирова
Кирова и се управлява и представлява от Виктория
Веселинова Христова.
50486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17328/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Гуржев – АЛП“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, ул. 584 № 2, с предмет на дейност:
строителство, ремонт и продажба на недвижими
имоти, производство и търговия с недвижими имоти,
със строителни материали, промишлени и хранителни стоки, туризъм, хотелиерство, ресторантьорство,
внос и износ на промишлени и хранителни стоки,
вина, спиртни напитки и цигари (след получаване на
съответния лиценз и разрешение), както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Владимир Гуржев, който
го управлява и представлява.
50487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17762/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ау то централ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ж.к. Фондови жилища,
бл. 209А, вх. А, ет. 7, ап. 20, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. алкохол и цигари (след получаване по предвидения от закона ред), продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книжа
с цел продажба, търговско представителство и
посредничество, комисионна, спедиционна и превозна дейност и складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерство и туристическа дейност
(след получаване на лиценз по предвидения от
закона ред), рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, строителство и ремонт
на всякакви обекти, счетоводни и консултантски
усл у ги, ст роеж и обзавеж дане на недви ж ими
имоти с цел продажба, лизинг, търговия на едро
и дребно с петролни продукти, внос на моторни
превозни средства, външна търговия – внос, износ и реекспорт на всякакви разрешени със закон
стоки, внос и износ на хранителни и нехранителни
стоки, автотенекеджийство и сервиз на леки коли
и всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Даниел Иванов Стефанов
и Цаньо Стефанов Спасов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50488
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17344/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Продект“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Надежда“, ул. Илиянско шосе 8, с предмет на
дейност: търговия с PVC и алуминиеви профили
и аксесоари за врати и прозорци, внос, износ и
реекспорт, както и всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съ-
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дружници Димитър Златинов Хрусафов и Хюсеин
Муса Кулов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
50489
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15860/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пропърти
Нетуърк Интернешънъл“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Съборна 2А, с предмет на дейност: покупка на
недвижими имоти, строителство, посредничество
и консултации в областта на недвижимите имоти,
строителство и др., транспортна дейност, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Глен
Дейвид Рийдър, който го управлява и представлява.
50490
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17730/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Перидео БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Асен 20, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, търговия на едро и дребно с бижута
и часовници, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, строителство и търговия с недвижими имоти, рекламна и издателска дейност,
превод и легализация, езиково обучение, туризъм,
хотелиерство, транспортна дейност в страната и
в чужбина, посредническа и комисионна дейност,
търговско представителство и агентство, маркетинг,
откриване и поддържане на собствени или наети
магазини и заведения, хотелиерство, ресторантьорство и туризъм, проектиране и строителство,
както и други дейности и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Статус“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителя Георгиос Индзиадис.
50491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17686/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Вики – Ив“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Сердика“, кв. Орландовци, ул. Тайга 46, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия, търговска, спедиторска дейност,
производство и търговия с промишлени, селскостопански и битови стоки, таксиметрова дейност,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни услуги, строителна
дейност, строителство и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговско представителство, посредничество и агентство и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Красимир Илиев Георгиев,
който го управлява и представлява.
50492
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 15286/2007 вписа промени за „Ротем
груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 34 дружествени дяла от Пенчо Георгиев Пенчев на Ронен
Аврам Ротем Рочес; заличава като съдружник и
управител Пенчо Георгиев Пенчев; заличава като
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управител Антъни Херцел Месика; дружеството
ще се управлява и представлява от Ронен Аврам
Ротем Рочес; премества седалището и адреса на
управление в София, район „Оборище“, ул. Христо
Ковачев 34, ет. 5; вписва нов дружествен договор.
50493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17426/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Евро Габ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ж.к. Фондови жилища, бл. 217, вх. Г,
ет. 2, ап. 66, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки
в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, сделки с недвижими имоти, както и извършването на всички
други сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Пепа Илиева Георгиева и Валентина
Йончева Лалева и се управлява и представлява
от Пепа Илиева Георгиева.
50494
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17493/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Влади – ЗД“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 883, вх. Д, ет. 5, ап. 120, с предмет на дейност:
икономическа и външна и вътрешна търговия на
едро и дребно със стоки, транспорт, таксиметров
превоз на пътници, хотелиерски услуги, логистика,
консултантски услуги в областта на диетологията,
издателско-полиграфическа дейност, разпространение на печатни издания, представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, посредническа дейност, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Владимир
Пройнов Илиев, който го управлява и представлява.
50495
Поправка. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ прави следната поправка в обявлението за конкурси (ДВ, бр. 88 от 2009 г., стр. 43 – 44):
конкурсът за професор по 01.01.09 изчислителна
математика (методи на Рикатиеви уравнения с
приложения във финансовото и икономическото
моделиране) да се чете „професор по 01.01.09 изчислителна математика (количествени методи в
управлението)“.
13172
Поправка. Медицинският факултет при Медицинския университет – София, прави поправка в
обявление за конкурс № 11808 (ДВ, бр. 85 от 2009 г.,
стр. 91): Текстът „секция „Медицинска информатика
и здравен мениджмънт” да се чете „секция „Медицинска информатика и биостатистика”.
13206

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № 950-05-29 от 28.VIII.2009 г. на председателя на Народното събрание (ДВ, бр. 74
от 2009 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2010 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна машинописна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна машинописна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна машинописна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
3. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“:
• за всяка една публикация на всички видове обществени поръчки по ЗОП, предварителни обявления и решения за удължаване на срока – 50 лв.;
• за всяка една публикация на обявления за концесии – 50 лв.
*
*
*
Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2010 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2010 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
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