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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319

УКАЗ № 405
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Александър Стоянов Арабаджиев с орден „Стара планина“ първа степен за
изключителния му принос в областта на правото,
за реформирането на съдебната система и за
активното му участие в обществения живот на
Република България.
Издаден в София на 18 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
13906

УКАЗ № 415
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Голямо Градище, община Опака, област
Търговище, на 13 март 2010 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
13907

УКАЗ № 416
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 106,
ал. 1 от Закона за местните избори
П О С ТА Н О В Я В А М :
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Струма, община Сандански, област
Благоевград, на 13 март 2010 г.
Издаден в София на 22 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
13908

ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Постановление № 196 на Министерския съвет от 2009 г. за допълнителни мерки за
ограничаване на нелихвените разходи и трансферите по републиканския бюджет за 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 65 от 2009 г.; изм., бр. 101 от
2009 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1 числото „366 560 233“ се заменя
с „291 560 233“.
2. В приложение № 1 към чл. 1, в пореден № 5
числото „65 241 884“ се заменя с „50 241 884“,
в пореден № 6 числото „90 519 408“ се заменя с „30 519 408“, а на ред „Общо“ числото
„366 560 233“ се заменя с „291 560 233“.
§ 2. В чл. 4, ал. 2 от Постановление № 247
на Министерския съвет от 2009 г. за внасяне
на допълнителни средства в републиканския бюджет за 2009 г. от търговски дружества с държавно участие в капитала и от
държавни предприятия (обн., ДВ, бр. 84 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 96 и 101 от 2009 г.)
т. 3 се изменя така:
„3. от резервите (общи, специализирани и
други резерви) след приспадане на частта от
вноската, определена съгласно т. 2 – 35 на сто.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Първостепенните разпоредители с
бюджетни кредити по § 1 да предложат на
министъра на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетите им за 2009 г.,
включително по политики и програми.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 23 декември 2009 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 320
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за предоставяне на допълнителни средства
от централния бюджет по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Министърът на финансите да предостави от централния бюджет допълнителни
средства в размер 200 000 лв. по бюджета на

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

Министерството на външните работи за 2010 г.
за изпълнение на програмата на председателството на Република България на Организацията
за Черноморско икономическо сътрудничество
за периода 1 януари – 31 май 2010 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от Закона за
устройството на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

14007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за приемане на Наредба за определяне на
стандарти за годишна бюджетна издръжка за
един лишен от свобода
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за определяне на стандарти за годишна бюджетна
издръжка за един лишен от свобода.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Издръжката за лишените от свобода се определя съобразно
приетите с наредбата стандарти, като осигуряването на необходимите средства се извършва
в рамките на бюджета на Министерството на
правосъдието за съответната финансова година
в съответствие с утвърдените разходни тавани
по бюджетната прогноза на министерството за
периода 2010 – 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за определяне на стандарти за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода
Раздел І
Общи разпоредби
Чл. 1. С наредбата се определят стандартите
за годишна бюджетна издръжка за един лишен
от свобода.
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Чл. 2. Наредбата се прилага за лицата,
настанени във всички места за лишаване от
свобода, включително за задържаните по реда
на Наказателно-процесуалния кодекс.
Чл. 3. Дейностите по осигуряване на годишната бюджетна издръжка за лишените от
свобода в затворите и поправителните домове
и на обвиняемите и подсъдимите с мярка за
неотклонение задържане под стража в арестите
се осъществяват от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ – юридическо лице към
министъра на правосъдието, второстепенен
разпоредител с бюджетни кредити.
Раздел ІІ
Стандарти за годишна бюджетна издръжка
Чл. 4. (1) Стандартът за годишната бюджетна
издръжка за един лишен от свобода включва
осигуряването на:
1. достатъчна по химически и калоричен
състав безплатна храна;
2. самостоятелно легло, безплатно облекло,
обувки и спални принадлежности;
3. санитарно-хигиенни материали;
4. здравнопрофилактична дейност;
5. медицинско обслужване и медикаменти;
6. поддържане на хигиена и здравен контрол;
7. културно-информационни и религиозни
дейности;
8. спортни дейности;
9. творческа дейност;
10. специализирани програми за индивидуална и групова работа за въздействие и
ресоциализация;
11. курсове за професионална квалификация
и обучение в практиката, трудови, образователни, обучителни и възпитателни програми;
12. материали за текущ ремонт и др.;
13. вода, горива, електрическа енергия;
14. външни услуги.
(2) В стандартите за годишна бюджетна издръжка за работещите, за бременните жени и
майките и за болните, имащи право на диетична
храна, освен изброените по ал. 1 елементи се
включва осигуряването на:
1. повишена дажба храна, съобразена с характера на извършената работа – за работещите;
2. усилена дажба храна по специална таблица
по време на бременността и 10 месеца след
раждането – за бременните жени и майките;
3. диетична храна по предписание на лекаря –
за болните, имащи право на диетична храна.
Раздел ІІІ
Прилагане на стандартите
Чл. 5. (1) Стандартите за годишна издръжка
са базата за ежегодно определяне на средствата
по бюджета на Министерството на правосъдието, необходими за издръжката на лишените от
свобода, обвиняемите и подсъдимите с мярка
за неотклонение задържане под стража.
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(2) Натуралните и стойностните показатели се актуализират ежегодно до 1 август
съобразно настъпилите изменения на средносписъчния състав на лишените от свобода,
на обвиняемите и на подсъдимите с мярка
за неотклонение задържане под стража, на
сградния фонд, на вида на отопление и на
другите специфични фактори. При определяне на издръжката за следващата година се
отчита изменението на официално обявения
индекс на потребителските цени през настоящата година.
Чл. 6. (1) Министерството на правосъдието
чрез Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ разпределя определените по реда на
чл. 4 средства за издръжка за лишените от
свобода и за обвиняемите и подсъдимите с
мярка за неотклонение задържане под стража
по затвори, поправителни домове и арести.
(2) Средствата за издръжка се разпределят
съобразно броя на лишените от свобода в
съответните затвори и поправителни домове
и на обвиняемите и подсъдимите с мярка
за неотклонение задържане под стража в
арестите и в зависимост от специфичните
фактори.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Издръжка“ е годишната бюджетна издръжка за един лишен от свобода, обвиняем
или подсъдим с мярка за неотклонение задържане под стража.
2. „Специфични фактори“ са: броят на лишените от свобода, заети в общественополезен
труд; броят на лишените от свобода жени, непълнолетни и чужденци; наличието на лечебни
заведения за болнична помощ и центрове за
обучение и повишаване на квалификацията в
местата за лишаване от свобода, както и други
фактори.
§ 2. Доколкото в Закона за изпълнение на
наказанията и задържането под стража не е
предвидено друго, определените с наредбата
стандарти за годишна бюджетна издръжка
за един лишен от свобода се прилагат и по
отношение на обвиняемите и подсъдимите с
мярка за неотклонение задържане под стража.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 84,
ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за приемане на Тарифа за таксите, които
се събират от Комисията за регулиране на
съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират от Комисията за регулиране
на съобщенията за 2010 г. по Закона за електронните съобщения.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението влиза
в сила от 1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

ТАРИФА

за таксите, които се събират от Комисията
за регулиране на съобщенията за 2010 г. по
Закона за електронните съобщения
Чл. 1. Размерът на еднократната админис
тративна такса за издаване на разрешение за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс и на годишната такса за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс се
диференцира по зони, както следва:
1. според териториалния обхват, отразен в
разрешението:
Зона За дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 6,
ал. 1, т. 2 според териториалния обхват
I

Зоната на обслужване е част от територията
на страната, която не включва изцяло или
частично нито един от градовете в зони II и III

II

Зоната на обслужване включва изцяло или
частично Варна, Бургас или Русе

III

Зоната на обслужване включва изцяло или
частично София или Пловдив

IV

С национален обхват

2. според броя на регистрираните жители:
Зона За дейностите по чл. 2, ал. 6 и чл. 6 според
броя на жителите
I

до 6000

II

до 30 000

III

до 100 000

IV

до 500 000

V

до 2 000 000

VI

над 2 000 000 или с национален обхват

Чл. 2. (1) За издаване на разрешения за
ползване на индивидуално определен ограничен
ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа се събира еднократна
административна такса, както следва:

БРОЙ 1
№ по
ред
1
1.

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.

3.1.
3.2.
3.3.
4.

5.

6.

7.

ДЪРЖАВЕН
Вид мрежа/услуга

Так
са (в
лв.)
3

2
Мреж и за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни
програми чрез технология:
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване – за всяка станция 2000
наземно цифрово телевизионно радио
разпръск ване – DV B-Т – за всяка
едночестотна мрежа
6000
наземно радиоразпръскване в УКВ
обхвата – за всяка станция
1000
наземно цифрово радиоразпръскване –
T-DAB – за всяка едночестотна мрежа 5500
наземно аналогово радиоразпръскване
в ДВ, СВ и КВ обхвати – за всяка
станция
1500
наземно цифрово радиоразпръскване – DRM – за всяка станция
3000
Електронни съобщителни мрежи от
подвижна радиослужба за собствени
нуж ди, аналогови или цифрови, с
изключение на мрежи по стандарт
TETRA, за всеки симплексен радиоканал в зона на обслужване с максимален размер:
до 2 км
200
до 20 км
400
до 50 км
500
до 120 км поне за една радиостанция
на надморска височина над 1000 m
700
с национален обхват
1900
Електронни съобщителни мрежи от
неподвижна спътникова радиослужба
или от подвижна спътникова радио
служба – за всяка земна станция,
според диаметъра на антената:
под 2,0 m
800
от 2,0 до 3,6 m
1200
над 3,6 m
2000
Електронни съобщителни мрежи от
неподвижната радиослужба от вида
„точка към точка“ – за всеки СВЧ
предавател
250
Обществена електронна съобщителна
мрежа за морско търсене и спасяване
и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността
на корабоплаването
24 000
Електронна съобщителна мрежа за
морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация
за осигуряване безопасността на корабоплаването
12 000
Електронна съобщителна мрежа от
радиослужбите въздушна подвижна,
радиолокация и радионавигация за
управление на въздушното движение
и осигуряване на аеронавигационното
обслужване на полетите на гражданското въздушно пространство
12 000

ВЕСТНИК
1
8.

9.
10.

11.
12.

С Т Р. 5

2
3
Електронна съобщителна мрежа за
търсене и спасяване и разпространение
на текуща информация за осигуряване
безопасността на въздухоплаването 12 000
Позиция на геостационарна орбита,
определена за Република България 10 000
Електронна съобщителна мрежа от
подвижна радиослужба по стандарт
TETRA за собствени нужди, за всеки
симплексен радиочестотен канал в
зона на обслужване до 50 km
5000
Мобилна наземна мрежа по стандарт
GSM – R
24 000
Метеорен радар за изследователски
цели
500

(2) Таксите по ал. 1 се събират, както следва:
1. за радио- и телевизионни станции по
ал. 1, т. 1, разположени в рамките на 20-километровата погранична зона, включително тези
по Черноморското крайбрежие – с намаление
20 на сто;
2. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на лечебните заведения по
смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – с намаление 90 на сто, но не
по-малко от 100 лв.;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на държавните предприятия,
на които със закон е възложено управление
на системите за контрол и безопасност на
движението, финансирани от държавния бюджет, когато радиостанциите и радиомрежите
са предназначени за осигуряване на сигурност
и безопасност на движението с цел съхраняване на живота и здравето на хората – с
намаление 50 на сто, но не по-малко от
100 лв.
(3) Таксата по ал. 1, т. 2 е определена за
ширина на честотната лента на симплексните
канали 12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz
таксата се увеличава два пъти. За ширина на
канала под 12,5 kHz таксата по ал. 1 се намалява с 30 на сто.
(4) Таксата по ал. 1, т. 10 е определена за
ширина на честотната лента на симплексните
канали 25 kHz. За ширина на канала 12,5 kHz
таксата се намалява два пъти.
(5) Условието по ал. 1, т. 2.4 за надморска
височина над 1000 m не се прилага за населени
места, разположени на надморска височина
над 1000 m.
(6) За издаване на разрешения за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез електронна
съобщителна мрежа се събира еднократна административна такса във връзка с чл. 1, т. 2,
както следва:

С Т Р.
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Такса (в лв.)
№ по
ред
1.

1.1.
1.2.
2.

3.

Вид мрежа/услуга

зона
І

зона
ІІ

зона
ІІІ

зона
ІV

зона V

зона VІ

100 000
1600

Електронни съобщителн и мрежи
за широколентов безжичен достъп
(BWA)/за неподвижен безжичен
достъп (FWA), за заемана честотна
лента 1 MHz
в обхват 3 GHz
в обхват 26 GHz или 28 GHz
Електронни съобщителни мрежи
от радиослужба радиоразпръскване
и неподвижна радиослужба за мултимедийни приложения в обхват
40 GHz за заеманa честотна лента
10 MHz
Електронни съобщителни мрежи
по технология – DECT

600
30

3 000
60

10 000
130

26 000
470

50 000
890

30

60

120

450

850

600

1 200

2 000

3 000

10 000

(7) За издаване на разрешение за ползване
на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за осъществяване
на електронни съобщения чрез обществени
мобилни наземни мрежи с национален обхват
по стандарт: NMT 450 и/или CDMA – PAMR,
GSM 900 и/или GSM 1800 или UMTS, както
и по стандарт TETRA, се събира еднократна
административна такса в размер, определен
по формулата:
Р = П х

≤3

∑
с =1

ЧЛ с х ЕЦ с

,

където:
Р е размерът на еднократната административна такса;
П – продължителността на разрешението
в години;
ЧЛ – предоставената с разрешението радио
честотна лента в Hz/kHz;
ЕЦ – единичната цена на 1 Hz/kHz по чл. 4;
с – броят на използваните честотни обхвати
по чл. 4.
(8) За издаване на разрешения за ползване на
индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна
мрежа се събира еднократна административна
такса, както следва:
№ по
Такса
Вид мрежа/услуга
ред
(в лв.)
1.
Мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга
18 000
2.
Мрежи, достъпът до които се осъществява чрез номера от Националния номерационен план (ННП)
2.1.
Мреж и, предоставящи усл у гата
избор на оператор
8000
2.2.
Мреж и, предоставящи усл у гата
достъп до интернет
2000

(9) За издаване на временни разрешения
еднократната административна такса е в размер 500 лв.

Чл. 3. (1) При провеждане на търг за издаване
на разрешение за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс окончателната
тръжна цена включва еднократната такса за
издаване на разрешение. В този случай еднократната административна такса по чл. 2 не
се заплаща.
(2) Началната тръжна цена се определя
от Комисията за регулиране на съобщенията,
като не може да бъде в размер, по-малък от
еднократната такса за издаване на разрешение
за ползване на съответния индивидуално определен ограничен ресурс.
Чл. 4. (1) При предоставяне на допълнителен
радиочестотен спектър на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни
мрежи се събира допълнителна еднократна
административна такса за дейностите по чл. 2,
ал. 7 в зависимост от времето, през което
ще се използва предоставеният допълнителен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър – до
изтичане срока на разрешението:
№ по
Обществени мобилни наземни
Такса
ред
мрежи
(в лв.)
1
2
3
1.
По стандарт NMT 450 – за всеки 1 Hz
за всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението
0,23
2.
По стандарт CDMA – PAMR – за
всеки 1 Hz за всяка една година,
за която ще се ползва, от срока на
разрешението
0,23
3.
По стандарт GSM 900 MHz – за всеки
1 Hz за всяка една година, за която ще
се ползва, от срока на разрешението
0,25
4.
По стандарт GSM 1800 MHz – за
всеки 1 Hz за всяка една година,
за която ще се ползва, от срока на
разрешението
0,19

БРОЙ 1
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По стандарт UMTS – за всеки 1 Hz
за всяка една година, за която ще
се ползва, от срока на разрешението
По стандарт TETRA – за всеки 1 kHz
за всяка една година, за която ще се
ползва, от срока на разрешението

3

0,11
3,00

(2) При предоставяне на допълнителен честотен ресурс за електронни съобщителни мрежи
по чл. 2, ал. 1 и 6 (с изключение на мрежи/
услуги по ал. 1, т. 5 – 9) се събира еднократна административна такса за предоставяне
на допълнителен ресурс в размера, посочен в
чл. 2, ал. 1 и 6.
(3) При изменение и/или допълнение на
разрешение за ползване на ограничен ресурс – номера, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна
мрежа в случаите, когато се освобождават
и/или предоставят номера и кодове, се събира
такса в размер 100 лв. В този случай таксата
по чл. 2, ал. 8 не се събира.
№
по
ред
1
1.
1.1.

ВЕСТНИК

С Т Р. 7

Чл. 5. (1) За осигуряване на дейностите по
регулиране от предприятията се събира административна годишна такса за контрол, определена
като процент от годишните брутни приходи
от цялата им дейност по предоставянето на
електронни съобщителни мрежи и/или услуги
без включен данък върху добавената стойност
след приспадане на трансферните плащания
към други предприятия за взаимно свързване
на мрежи и достъп, транзит, роуминг, услуги
с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и
телевизионни програми.
(2) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни
приходи над 100 000 лв. годишната такса по
ал. 1 е в размер 0,2 на сто.
(3) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни
приходи под 100 000 лв. годишната такса по
ал. 1 е в размер 0 на сто.
Чл. 6. (1) За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
се събира годишна такса, както следва:
Такса (в лв.)

Вид мрежа/услуга
2
Мрежи за пренос и/или разпрост
ранение на радио- и телевизионни
програми по технология:
наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване – за всяка станция
и разрешена мощност на изхода на
предавателя:

зона
I
3

зона
II

зона
III

4

5

зона
IV

зона
V

6

зона
VI

7

8

1.1.1.

до 30 W включително

200

500

750

-

-

-

1.1.2.

до 300 W включително

1.1.3.
1.1.4.

до 1500 W включително
над 1500 W

400
-

1000
-

2000
10 000

5000
15 000

20 000

-

-

-

20 000

30 000

40 000

60 000

1.2.

наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване – DVB-Т за всяка
едночестотна мрежа
наземно аналогово радиоразпръск
ване в У К В обх вата – за всяка
станция и разрешена мощност на
изхода на предавателя:
до 50 W включително
до 100 W включително
до 200 W включително
до 300 W включително
до 400 W включително
до 500 W включително
до 600 W включително
до 700 W включително
до 800 W включително
до 900 W включително
до 1000 W включително
до 1100 W включително
до 1200 W включително
до 1300 W включително
до 1400 W включително

-

-

12 000

20 000

38 000

60 000

50
100
125
150
175
200
-

125
250
290
330
370
400
500
600
700
800
1000
-

200
400
490
580
670
750
1200
1650
2100
2550
3000
3200
3400
3600
3800

500
1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000
3500
4000
5000
5250
5500
5750
6000

750
1500
1875
2250
2625
3000
3750
4500
5250
6000
7000
7800
8600
9400
10 200

-

1.3.

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.

11
12
13
14
15
16
17
18
19

000
000
000
000
000
000
000
000
000

С Т Р.
1
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1.3.16. до 1500 W включително
1.3.17. над 1500 W
1.4.
наземно цифрово радиоразпръск
ване – T-DAB – за всяка едночестотна мрежа
2.

Електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба за
собствени нужди, аналогови или
цифрови, с изключение на мрежи
по стандарт TETRA, за всеки симплексен радиоканал в зона на обслужване с максимален размер:

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

до 2 км
до 20 км
до 50 км
до 120 км поне за една радиостанция
на надморска височина над 1000 м

2.5.

с национален обхват
Електронни съобщителни мрежи
за широколентов безжичен достъп
(BWA)/ за неподвижен безжичен
достъп (FWA), за заемана честотна
лента 1 MHz:
в обхват 3 GHz
в обхват 26 GHz и 28 GHz
Електронни съобщителни мрежи oт
радиослужба радиоразпръскване и
неподвижна радиос лужба за мултимедийни приложения в обхват
40 GHz за заемана честотна лента
10 MHz

3.

3.1.
3.2.
4.

5.

6.

Електронна съобщителна мрежа от
радиослужбите въздушна подвижна,
радиолокация и радионавигация за
управление на въздушното движение
и осигуряване на аеронавигационно
обслужване на полетите на гражданското въздушно пространство
Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и
спасяв ане и разпространение на
текуща информация за осигуряване
безопасността на корабоплаването

7.

Електронна съобщителна мрежа
за морско търсене и спасяване и
разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността
на корабоплаването

8.

Електронна съобщителна мрежа
за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация
за осигуряване безопасността на
въздухоплаването

9.

Електронна съобщителна мрежа от
подвижна радиослужба по стандарт
TETRA за собствени нужди, за всеки
симплексен радиочестотен канал в
зона на обслужване до 50 км

10.

Позиции на геостационарната орбита, определени за Република България, за всеки транспондер, заемащ
честотна лента до 40 MHz

11.

Електронни съобщителни мрежи
DECT – за една базова станция

3

ВЕСТНИК
4
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5

6

7

8

-

-

4000
5000

6250
7500

11 000
15 000

20 000
25 000

-

-

3500

6800

15 000

25 000

100
200
300

170
300
400

250
400
580

580

650

750
3000

80
10

240
25

400
45

800
85

1600
175

4000
425

20

50

90

170

350

-

90 000

12 000

6000

6000

3500

4000
150
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(2) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър, за
осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи в ДВ, СВ и КВ
обхвати в зависимост от разрешената мощност на изхода на предавателя се събира годишна такса,
както следва:

№
по
ред

Мощност
(в kW)

1.
2.
3.
4.

До 10
До 30
До 100
Над 100

ДВ, СВ
КВ
и КВ
(зона на
(зона на обслуж- обслужване извън
ване за тери
територията на
торията на
Република
Република
България)
България)
(в лв.)
(в лв.)
1000
500
1500
1000
3000
1500
5000
2000

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се събират с намаление, както следва:
1. за национални мрежи за разпространение
на радио- и телевизионни програми в зависимост от покритието по население:
а) покритие над 65 на сто – с 20 на сто;
б) покритие над 75 на сто – с 30 на сто;
в) покритие над 85 на сто – с 40 на сто;
г) покритие над 90 на сто – с 50 на сто;
2. за радио- и телевизионни станции по
ал. 1, т. 1, разположени в 20-километровата
погранична зона, включително тези по Черноморското крайбрежие – с 20 на сто;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на лечебните заведения по
смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения – с 90 на сто, но не по-малко
от 100 лв.;
4. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1,
т. 2 за нуждите на държавните предприятия,
на които със закон е възложено управление
на системите за контрол и безопасност на
движението, финансирани от държавния бюджет, когато радиостанциите и радиомрежите
са предназначени за осигуряване на сигурност
и безопасност на движението с цел съхраняване на живота и здравето на хората – с
намаление 50 на сто, но не по-малко от
100 лв.;
5. за радиопредаватели, работещи в обхватите на дълги, средни и къси вълни по ал. 2 и
използвани за собствени нужди, в зависимост
от разрешената мощност на изхода на предавателя – с 50 на сто.
(4) Намаленията по ал. 3, т. 1 и 2 се ползват
едновременно.
(5) Таксата по ал. 1, т. 2 е за ширина на
радиочестотната лента на симплексните канали
12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz таксата
се увеличава 2,5 пъти. За ширина на канала
под 12,5 kHz таксата по ал. 1, т. 2 се намалява
с 30 на сто.

КВ за
наземно
цифрово
радиоразпръскване –
технология
DRM
(в лв.)
1000
2000
4000
10 000

СВ за
наземно цифрово
радиоразпръскване – технология
DRM
(в лв.)
1500
3000
6000
15 000

(6) Таксата по ал. 1, т. 9 е за ширина на
радиоканала 25 kHz. За ширина на канала 12,5
kHz таксата се намалява 2 пъти.
(7) За мрежите по ал. 1, т. 2 за обхват
160 MHz, за зони II, III и ІV съгласно чл. 1,
т. 1 таксата се увеличава с 35 на сто. За обхват
80 MHz таксите за всички зони се намаляват
с 25 на сто.
(8) Условието за надморска височина над
1000 м за мрежите по ал. 1, т. 2.4 не се прилага
за населени места, разположени на надморска
височина над 1000 м.
(9) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е
пропорционална на времето, за което се издава
разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz
на ден, но не по-малко от 100 лв.
Чл. 7. (1) За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи
се събира годишна такса според заеманата
честотна лента, както следва:
№ За осъществяване на електронни Такса за
по
съобщения чрез
1 MHz
ред
(в лв.)
1.
Електронни съобщителни мрежи
от неподвижна спътникова радиослужба или подвижна спътникова
радиослужба
400
2.
Обществени мобилни наземни
мрежи
2.1. по стандарт NMT 450
45 000
2.2. по стандарт CDMA – PAMR
90 000
2.3. по стандарт GSM 900 или 1800
100 000
2.4. по стандарт UMTS
100 000
2.5. по стандарт TETRA
80 000
3.
Електронни съобщителни мрежи
от неподвижна радиослужба от
вида „точка – точка“ – за 1 км,
за работна честота:
3.1. до 10 GHz
4
3.2. до 35 GHz
3
3.3. над 35 GHz
2
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(2) Размерът на таксата по ал. 1, т. 1 при
лента, различна от 1 МHz, се определя пропорционално на разрешената честотна лента, но не
по-малко от 20 на сто от таксата по ал. 1, т. 1.
(3) Таксата по ал. 1, т. 3 не може да бъде
по-малка от 100 лв.
(4) Размерът на таксата по ал. 1, т. 3 за
участък с дължина до 10 км е не по-малък от
размера на таксата за участък с дължина 10 км,
когато честотата е до 10 GHz. При честоти
между 10 GHz и 35 GHz размерът на таксата
за участък с дължина до 5 км е не по-малък от
размера на таксата за участък с дължина 5 км.
При честоти над 35 GHz размерът на таксата
за участък с дължина до 1 км е не по-малък от
размера на таксата за участък с дължина 1 км.
(5) За ползване на индивидуално определен
ограничен ресурс – радиочестотен спектър,
за осъществяване на електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM – R се събира годишна такса за
1 MHz в размер по 2500 лв. за всяка административна област на територията на Република
България, за която е предоставен ограниченият
ресурс.
(6) Таксата за ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – радиочестотен
спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез метеорен радар за изследователски
цели е 200 лв.
(7) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е
пропорционална на времето, за което се издава
разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz
на ден, но не по-малко от 100 лв.
Чл. 8. (1) За ползване на индивидуално
определен ограничен ресурс – номера, за
осъществяване на електронни съобщения се
събира годишна такса, както следва:
№ За ползване на индивидуално опреде- Такса
по
лен ограничен ресурс
(в лв.)
ред
1

2

3

1.

За един национално значим номер с
8-цифрена дължина

0,24

2.

За номер о т п р едо с т а вен б лок о т
10 000 000 национално значими номера
с 9-цифрена дължина

0,16

3.

За номер о т п р едо с т а вен б лок о т
1 0 0 0 0 0 0 и ли 10 0 0 0 0 нац иона лно
значими номера с 9-цифрена дължина

0,16

4.

За номер след код „700“

1,60

5.

За номер след код „800“

1,60

6.

За номер след код „90“

7.

За национално значим номер за достъп до услугата комутируем достъп до
интернет:

4
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7.1. за номер с формат 13АХ
7.2. за номер с формат 13АХУ

3
2500
500

7.3. за номер с формат 13АХУZ
8.

За номер за дос т ъп до т елефон н и
справочни услуги (телефонен указател)
118ХУ

9.

За код за избор на оператор

50

300
2400

10. За код на мобилна мрежа (MNC) или
((Т)MNC)

1000

11. За международен код за идентификация на мрежата за предаване на данни
(DNIC)

1000

12. За един национален телексен номер

500

13. За международен код на точка за сигнализация (ISPCs)

500

14. За национален код на точка за сигнализация (NSPCs)

50

(2) За аналогови фиксирани телефонни
мрежи, при които не е достигната максимална дължина на национално значимия номер,
таксата по ал. 1, т. 1 се намалява с 20 на сто.
(3) При ползване на номера от една или
две от милионните групи от блока таксата по
ал. 1, т. 2 се намалява с 60 на сто.
(4) При ползване на номера от три, четири
или пет от милионните групи от блока таксата
по ал. 1, т. 2 се намалява с 30 на сто.
(5) При първоначално предоставяне на
номера и адреси таксата за предоставените
номера и адреси се намалява с 50 на сто за
първите 6 месеца считано от датата на издаване
на разрешението.
(6) За резервирани номера таксата по чл. 8,
ал. 1, т. 1 се намалява с 80 на сто за периода,
за който се резервират.
(7) За националните номера за достъп до
услуги за осъществяване на „спешни повиквания“, за единния европейски телефонен номер
за спешни повиквания „112“ и за европейските
хармонизирани номера от обхват „116“ за услуги
от обществено значение не се събира такса.
(8) За предоставяне на код за избор на оператор по избор на заявителя или за промяна
на предоставен код за избор на оператор по
избор на оператора, в случай че поисканият
код е свободен, се събира еднократна такса в
размер 7500 лв.
Чл. 9. (1) За извършване на административни
услуги от Комисията за регулиране на съобщенията се събира еднократна такса, както следва:
№ по
ред
1
1.

Вид дейност

Такса
(в лв.)

2

3

За провеждане на изпит за радиолюбител

20

БРОЙ 1
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2.

За издаване на разреши телно за
правоспособност на радиолюбител

3.

За преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбители

4.

За издаване на:

4.1.

хармонизи рано ра диолюби т елско
свидетелство (НАRЕС) на български,
английски, немски и френски език

4.2.

5.

СЕРТ лицензия на радиолюбител
на български, английски, немски и
френски език

3

1
8
5

20

20

За издаване на удостоверение за
вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1,
т. 1 от Закона за електронните съобщения, в случай че предприятието
не е вписано служебно от комисията

6.

15

За разглеждане на заявление за издаване на разрешение

7.

80

За разглеж да не на за я в лен ие за
изменение и/и л и доп ъ л нен ие на
разрешение

8.
9.

50

За разглеждане на заявление за прехвърляне на разрешение

45

За разглеждане на заявление за изменение на идентификационни данни и/
или за промяна на срока на действие
на разрешението

10.

30

За издаване дубликат на документи,
издадени от комисията:

10.1.

за първа страница

10.2. за всяка следваща страница
11.

5
0,50

За издаване на копие от документи,
издадени от комисията:

11.1.

за първа страница

11.2. за всяка следваща страница
12.

5
0,50

За предоставяне на комплект конкурсни/тръжни книжа и документи
за участие в конкурс/търг:

12.1. за осъществяване на електронни съобщения с национален обхват

4000

12.2. за осъществяване на електронни съобщения в зони V и VI по брой жители

1500

12.3. за осъществяване на елект ронни
съобщения в зона IV по брой жители

800

12.4. за осъществяване на електронни съобщения в зони I – III по брой жители
13.

300

За разглеждане на заявление за допълнително предоставяне/резервиране
на номера и адреси

ВЕСТНИК
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14.

За разглеждане на искане по чл. 56
от Закона за електронните съобщения

15.

За предоставяне на копие от технически документ, включително на
международна организация, когато
това е регламентирано:

15.1.

на електронен носител
– допълнително за всеки 1 кB

5
0,03

15.2. на хартиен носител:
– за първа страница
– за всяка следваща страница

5
0,50

900

(2) Лицата с увреждания и инвалидите са
освободени от заплащане на такси по ал. 1,
т. 1 – 4.
Чл. 10. (1) При изменение на разрешение
за ползване на ограничен ресурс по искане
на предприятието се събира еднократна такса
според вида електронна съобщителна мрежа
и/или услуга, както следва:
№
Вид дейност
Такса
по
(в лв.)
ред
1. За изменение на идентификационни
данни, за всяко разрешение
30
2. За промяна на срока на действие на
разрешението
30
3. За прехвърляне на разрешение
350

(2) За изменение на технически характеристики на мрежи се събира такса според вида на
изменението, както следва:
1. без ново честотно планиране – 100 лв.;
2. с ново честотно планиране (изменение на
честота, точка на излъчване, мощност, антенна
система) – таксата се равнява на еднократната
административна такса съгласно чл. 2, ал. 1
и 6; за електронни съобщителни мрежи от
неподвижна спътникова радиослужба или от
подвижна спътникова радиослужба, когато се
изменя честотният ресурс от същия спътник,
за който дадена станция има издадено разрешение, таксата е в размер 20 на сто от таксата
по чл. 2, ал. 1, т. 3; в този случай такса по
т. 1 не се дължи.
(3) При изменение и/или допълнение на
разрешение по искане на предприятието за
дейностите по чл. 2, ал. 7, с изключение на
случаите по чл. 4, се събира такса в размер
360 лв.
(4) При изменение на разрешение за дейности
те по чл. 2, ал. 8 в случаите, когато предприятието започва ползването на абонатни номера
от нова милионна група от предоставения му
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блок от национално значими номера и това
е свързано с промяна на таксата по чл. 8, се
събира такса в размер 100 лв.
Чл. 11. (1) При изменение и допълнение
на разрешение по реда на чл. 115, ал. 1 от
Закона за електронните съобщения такса не
се събира.
(2) Таксите по чл. 2, 3 и 10 се дължат от
издаване на съответния акт или документ.
(3) Таксите по чл. 9 се заплащат при предявяване на искането.
Чл. 12. (1) Таксата по чл. 5 се заплаща на
тримесечни вноски до 15-о число на месеца,
следващ тримесечието, за което се дължат.
(2) Вноската за четвъртото тримесечие е
изравнителна и се заплаща до 15 дни след
срока, определен в Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов
отчет. Внесените през годината вноски се
изравняват въз основа на предоставено от
предприятието копие от годишен финансов
отчет заедно с приложенията към него.
(3) Предприятията, които осъществяват
и друга търговска дейност, водят самостоятелна аналитична отчетност за приходите
си от дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и
ги записват отделно в отчета за приходите
и разходите.
Чл. 13. (1) Таксата по чл. 6 – 8 се заплаща
на 4 равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието.
(2) По искане на предприятието таксата
по ал. 1 може да бъде заплатена до края на
първото тримесечие на текущата година. В
този случай таксата се заплаща с отстъпка
5 на сто.
(3) Таксите за ограничен ресурс при издаване на временно разрешение по чл. 6 – 8
се заплащат еднократно в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението за издаденото
временно разрешение.
Чл. 14. (1) Дължимите такси се превеждат
по банков път по сметка на Комисията за
регулиране на съобщенията.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното
нареждане.
Чл. 15. Недължимо платени такси се връщат
по искане на заинтересуваната страна.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата се приема
на основание чл. 147, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.
14051
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В Наредбата за условията и реда за
организиране на дейностите по държавните
резерви и военновременните запаси, приета с
Постановление № 234 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 95 от 2003 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Номенклатурните списъци на военновременните запаси, нормативите за тях и
разчетът за необходимите финансови средства
се предлагат от министъра на отбраната и от
председателя на агенцията след обобщаване
на обоснованите предложения на органите на
изпълнителната власт и се внасят за приемане
от Министерския съвет.“
2. В чл. 8, ал. 3 след думата „отбраната“ се
добавя „и председателя на агенцията“.
3. В чл. 10, ал. 9 думата „продоволствието“
се заменя с „храните“.
4. В чл. 12, ал. 4 накрая се добавя „или са
определени от агенцията на конкурсен принцип“.
5. В чл. 20 ал. 2 се отменя.
6. В чл. 21:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Предложенията на председателя на
агенцията за освобождаване на военновременни запаси предварително се комплектуват с
мотивирани писмени становища от министъра
на отбраната и от другите органи на централната изпълнителна власт, които контролират
изпълнението на възложените военновременни
задачи, за които се съхраняват военновременните запаси.“;
б) алинея 3 се отменя.
7. В чл. 30, ал. 1, т. 5 думата „продоволствието“ се заменя с „храните“.
§ 2. В Постановление № 193 на Министерския съвет от 1993 г. за закриване на
Правителствената комисия за регулиране и
контрол на режима за производство и търговия с военна и специална продукция и на
Междуведомствения съвет по отбранителномобилизационната подготовка на страната
и за създаване на Междуведомствен съвет
по въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на
страната (обн., ДВ, бр. 89 от 1993 г.; изм. и
доп., бр. 29 от 1994 г., бр. 31 и 97 от 1995 г.,
бр. 21 и 50 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г.; попр.,
бр. 4 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 6, 21, 24, 59 и
100 от 1997 г., бр. 114 от 1999 г., бр. 96 от 2000 г.,
бр. 70 от 2001 г., бр. 96 и 115 от 2002 г., бр. 20 от
2003 г., бр. 27, 29, 78 и 96 от 2005 г., бр. 10 и 34 от
2007 г., бр. 27 и 53 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 3, ал. 1, т. 2, буква „е“, изречение
първо след думата „икономиката“ съюзът „и“
се заменя със запетая и след думата „енергетиката“ се добавя „и туризма“.
2. В чл. 4, ал. 2 след думата „икономиката“
съюзът „и“ се заменя със запетая и след думата
„енергетиката“ се добавя „и туризма“.
3. В приложението към чл. 4, ал. 1:
а) в т. 1 след думата „икономиката“ съюзът
„и“ се заменя със запетая и след думата „енергетиката“ се добавя „и туризма“;
б) в т. 3:
аа) на ред „зам.-министър на транспорта“
накрая се поставя запетая и се добавя „информационните технологии и съобщенията“;
бб) ред „председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“
се заличава;
вв) на ред „зам.-министър на образованието и науката“ след думата „образованието“ се
поставя запетая и се добавя „младежта“;
гг) ред „зам.-министър на извънредните
ситуации“ се заличава;
в) в т. 4:
аа) на ред „зам.-министър на земеделието и
горите“ думата „горите“ се заменя с „храните“;
бб) ред „председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“
се заличава.
§ 3. В Постановление № 9 на Министерския
съвет от 2007 г. за създаване на Съвет за държавните резерви и военновременните запаси
към Междуведомствения съвет по въпросите
на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (обн., ДВ, бр.
10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44 и 53 от 2008 г.
и бр. 43 и 93 от 2009 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „а“ след думата
„обновяване“ се добавя „и освобождаване“.
2. В чл. 3:
а) в ал. 1 думата „петима“ се заменя с
„шестима“;
б) в ал. 2 думите „извънредните ситуации“
се заменят с „вътрешните работи“;
в) в ал. 3 думите „вътрешните работи“ се
заменят с „транспорта, информационните технологии и съобщенията“;
г) създава се нова ал. 4:
„(4) Поименният състав на съвета се определя със заповеди на съответните министри
и на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“. Копия от заповедите се
изпращат на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси.“;
д) досегашната ал. 4 става ал. 5.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
14052
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ПРАВИЛНИК
за дейността на Помирителната комисия за
платежни спорове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този правилник урежда дейността на Помирителната комисия за платежни
спорове по Закона за платежните услуги и
платежните системи.
(2) Помирителната комисия за платежни
спорове, наричана по-нататък „комисията“,
функционира към Комисията за защита на
потребителите.
(3) Комисията е независима и към нея не
могат да се отправят задължителни указания
относно изпълнение на дейността є.
Чл. 2. (1) Комисията e помирителен орган
за разрешаване на спорове между доставчици
на платежни услуги и ползватели на платежни услуги, включително по прилагането на
Регламент (ЕО) № 924/2009 г. на Европейския
парламент и Съвета от 16 септември 2009 г.
относно презграничните плащания в рамките на Общността и за отмяна на Регламент
№ 2560/2001 г.
(2) Комисията разглежда споровете по ал. 1,
след като те са отнесени към доставчиците
на платежни услуги и последните не са се
произнесли в 7-дневен срок от подаване на
възражението, както и когато решението по
възражението не удовлетворява ползвателите
на платежни услуги.
Чл. 3. (1) Страните не заплащат такса за
разглеждането на спора от комисията.
(2) Направените от страните други разноски (за представителство, експертизи и т.н.)
са за тяхна сметка. Всяка от страните може
да предложи в помирителното предложение
да бъде включена и уговорка за поемане на
разноските.
Г л а в а

в т о р а

СЪСТАВ
Чл. 4. (1) Членове на комисията са председателят и заместник-председателят, определени
от управителя на БНБ, и лица, посочени в
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листи, утвърдени от представителна организация на банките и от Комисията за защита
на потребителите.
(2) Заместник-председателят на комисията
изпълнява правомощията на председателя в
негово отсъствие.
(3) Членовете на комисията трябва да имат:
1. висше юридическо или икономическо
образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от „магистър“ и минимум пет години професионален
опит на длъжност, за заемането на която се
изисква юридическо или икономическо образование, или
2. висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска
от „магистър“ и поне пет години професионален опит в предприятие от банковия или
финансовия сектор.
(4) Във всяка от листите, утвърдени от
представителна организация на банките и от
Комисията за защита на потребителите трябва
да бъдат включени най-малко три лица с необходимата квалификация по ал. 2. Комисията
за защита на потребителите може да включи
в утвърдената от нея листа представители от
неправителствените организации за защита
правата на потребителите.
(5) Всяко помирително производство се
разглежда в състав от трима членове, който
включва председателя или заместник-председателя на комисията и по един член от
съответните листи. Членовете на комисията
за всяко помирително производство се определят от председателя на ротационен принцип.
При отсъствие на председателя членовете в
производството се определят от заместникпредседателя.
(6) При невъзможност на някой от членовете да участва в отделно помирително
производство председателят или заместникпредседателят на комисията определя негов
заместник измежду включените в съответната
листа лица.
(7) Членовете на комисията могат да бъдат
отзовавани по всяко време от организациите,
които са ги определили.
(8) Членовете на комисията нямат право
да разгласяват сведения, които са им станали
известни във връзка с изпълнение на задълженията им.
Чл. 5. (1) Не може да участва в помирителното производство член на комисията, който:
1. е съпруг, роднина по права линия, по
съребрена линия до четвърта степен или по
сватовство до трета степен на някоя от страните по спора;
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2. се намира с някоя от страните по спора
в отношения, които пораждат основателни
съмнения в неговата безпристрастност.
(2) Искането за отстраняване на член на
комисията може да бъде направено от всяка
от страните по помирителното производство
пред състава на комисията, който разглежда
съответния спор.
(3) Член на комисията е длъжен да си направи отвод, ако са налице обстоятелствата
по ал. 1.
(4) Членовете на комисията попълват декларация, че не са налице обстоятелствата
по ал. 1 преди началото на помирителното
производство.
Чл. 6. (1) Председателят на комисията има
следните правомощия:
1. представлява комисията;
2. ръководи помирителното производство;
3. разпределя постъпилите възражения и
определя докладчик измежду членовете на
комисията по всеки конкретен случай;
4. отправя обосновано предложение за отзоваване на член на комисията до съответната
организация, която го е определила;
5. изготвя годишния отчет на комисията
и го предоставя на организациите, представени в нея.
(2) Годишният отчет по ал. 1, т. 5 се изготвя до 31 март следващата година и съдържа
обобщена информация за:
1. постъпилите през годината възражения;
2. приключилите през годината помирителни производства;
3. изготвените през годината помирителни
предложения;
4. приетите от ст раните помирителни
предложения;
5. неприетите от страните помирителни
предложения.
(3) Годишният отчет по ал. 1, т. 5 може
да съдържа и:
1. обобщена информация за констатирани
нарушения на нормативните изисквания в
областта на платежните услуги;
2. информация за предложения и препоръки за осъществяване на промени в законодателството;
3. друга информация, която председателят
сметне, че е необходима за пълно и точно
представяне дейността на комисията.
(4) Годишният отчет по ал. 1, т. 5 се предоставя на БНБ и на организациите, утвърдили
листите по чл. 4, ал. 1. При изготвяне на отчета се спазват изискванията на чл. 4, ал. 8.
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Г л а в а

т р е т а

ПОМИРИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО
Чл. 7. (1) Помирителното производство
започва с подаване на писмено възражение
от ползвател на платежна услуга, адресирано
до комисията.
(2) Възражението се изготвя на български
език и съдържа:
1. наименование на комисията;
2. трите имена, ЕГН, адрес на подателя
на възражението, съответно за юридическите
лица и едноличните търговци – наименование,
седалище, адрес за кореспонденция, посочване
на законните представители или пълномощници, ако има такива; във възражението подателят посочва и номер на телефон и факс,
ако има такива;
3. наименование, седалище и адрес на
лицето, срещу което се подава възражението;
4. изложение на фактите по спора;
5. формулиране на искането;
6. опис на документите, приложени към
възражението;
7. подпис на лицето, което подава възражението.
(3) Към възражението се прилагат всички
документи, необходими за изясняване предмета на спора, включително и решението на
доставчика на платежни услуги, в случаите,
когато са се произнесли в срока по чл. 2, ал. 2.
(4) Подателят прилага и декларация, че:
1. спорът е бил отнесен към доставчика на
платежни услуги и той не се е произнесъл в
срока по чл. 2, ал. 2;
2. към момента на подаване на възражението не е отнесъл същия спор за разрешаване
пред съд, арбитражен съд или друга помирителна институция;
3. не е сключил с противната страна спогодба.
(5) Подателят представя препис от възражението и приложенията към него за засегнатите лица.
(6) Когато възражението е подадено от
пълномощник, към него се представя пълномощното, с което той е изрично упълномощен
да участва в помирителното производство.
Чл. 8. (1) Когато възражението не отговаря
на изискванията по чл. 7, председателят или
заместник-председателят изпраща съобщение
на подателя да отстрани нередовностите в
7-дневен срок.
(2) Когато възражението не съдържа достат ъчно данни за ин диви д уа лизиране на
подателя, съобщението за отстраняване на
нередовностите се излага на специално табло
в помещенията на комисията.
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(3) Когат о въ зра жен ие т о о т г оваря на
изискв анията по чл. 7, председателят или
заместник-председателят определя докладчик
по повдигнатия спор измежду членовете на
комисията.
(4) Не по-късно от 10 работни дни от
получаване на възражението, съответно от
изтичането на срока по ал. 1, комисията на
свое заседание взема решение за движението
на възражението въз основа на изложението
на докладчика, съответно на председателя
или заместник-председателя.
Чл. 9. (1) Комисията провежда заседания
веднъж седмично при предварително определен дневен ред, освен ако по преценка на
председателя не се налага провеждане на
редовно заседание или се налага провеждане
на извънредно заседание.
(2) Дневният ред включва следните въпроси:
1. произнасяне по допустимостта на възраженията;
2. произнасяне по пълнотата и яснотата на
възраженията и документите към тях;
3. разглеждане на висящи спорове и обсъждане на помирителни предложения за
разрешаването им.
(3) За всяко заседание на комисията се
изготвя протокол, в който се описват датата
и мястото на провеждане на заседанието,
съставът на комисията, страните по спора и
взетите решения. Протоколът се подписва от
председателя и секретаря.
(4) Заверен препис от протокола се предоставя на страните при поискване.
Чл. 10. Комисията оставя възражението
без движение, ако липсват достатъчно документи, необходими за вземане на решение,
или изложеното във възражението е непълно
или неясно, при което информира подателя
за това и му дава срок 10 работни дни за
отстраняване на недостатъка.
Чл. 11. (1) Комисията оставя без разглеждане възражението на подателя и прекратява
производството, когато:
1. спорът не е от компетентността на комисията;
2. възражението не е подадено от лице по
чл. 7, ал. 1 или негов пълномощник;
3. по същия спор има заведено съдебно
или арбитражно дело;
4. спорът се разреши чрез спогодба;
5. спорът не е бил отнесен за разглеждане
пред доставчика на платежни услуги;
6. не са отстранени нередовностите в срока
по чл. 8, ал. 1;
7. не са отстранени недостатъците в срока
по чл. 10, ал. 1;
8. подателят оттегли възражението си.

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

(2) Комисията прекратява производството,
без да предложи помирително предложение,
когато установи наличието на изтекъл давностен срок, на който една от страните се е
позовала.
Чл. 12. (1) Когато комисията вземе решение, че няма пречка за разглеждане на спора,
възражението и приложенията към него се
изпращат на засегнатите лица. Едновременно
се уведомяват засегнатите лица, че в срок 10
работни дни от получаване на материалите
трябва да представят становища и доказателства. По изключение срокът може да бъде
удължен с 10 работни дни.
(2) След изтичане на срока по ал. 1 на
подателя на възражението се предоставят
получените становища и доказателства на
ответната страна и му се дава срок до 10
работни дни за допълнително становище и
нови доказателства, ако ответната страна не
желае да удовлетвори възражението му.
(3) Ако подателят на възражението представи допълнително становище и/или нови
доказателства, комисията дава възможност на
засегнатите лица да представят допълнително
становище и нови доказателства в срок до 7
работни дни.
Чл. 13. (1) Комисията разглежда спора по
същество в срок до един месец след изтичане
на срока по чл. 12, ал. 2, съответно чл. 12,
ал. 3.
(2) Когато комисията реши, че е необходимо
допълнително изясняване на обстоятелствата по спора, тя може да поиска от страните
документи, информация или допълнителни
доказателства. Комисията може да извършва
и проверки на място във връзка с предмета
на спора.
(3) Комисията разглежда спора в закрито
заседание. По решение на комисията спорът
може да бъде разгледан в открито заседание,
като в този случай председателят или заместник-председателят уведомява страните
по спора за датата, мястото и часа на помирителното заседание. Уведомлението може да
бъде направено чрез писмо с обратна разписка,
телефакс или по друг подходящ начин.
(4) По време на откритото заседание комисията разяснява на страните приложимите към
спора нормативни разпоредби и ги приканва
да се споразумеят.
(5) Когато при разглеждане на спора комисията констатира нарушение на закона, тя
сезира компетентния орган.
Чл. 14. (1) След извършване на необходимите действия по изясняване на спора комисията
приема писмено помирително предложение
за неговото разрешаване.
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(2) Помирителното предложение се приема
с обикновено мнозинство от пълния числен
състав на комисията по съответния спор.
Въздържане при гласуване не се допуска.
(3) Помирителното предложение съдържа:
1. наименование на комисията;
2. дата и място на постановяването му;
3. номер, който съвпада с номера на преписката по съответното помирително производство;
4. имената на председателя или заместникпредседателя и членовете на решаващия състав
на комисията по съответния спор;
5. имената (наименованията) на страните
по спора;
6. предмет на спора и изложение на обстоятелствата по него;
7. фактическа и правна обосновка на помирителното предложение;
8. какво предлага комисията;
9. подписи на председателя или заместникпредседателя и членовете на решаващия състав
на комисията по съответния спор.
(4) В срок до 3 работни дни след изготвяне
на помирителното предложение то се изпраща в писмена форма на страните по спора.
Страните се уведомяват, че не са длъжни да
приемат помирителното предложение.
Чл. 15. (1) Помирителното предложение
може да бъде прието от страните в срок 10
дни след получаването му. Приемането на
предложението от двете страни има сила на
спогодба между тях.
(2) Всяка от страните приема или отхвърля помирителното предложение чрез писмено изявление до комисията. В писменото
изявление се посочват номерът и датата на
помирителното предложение.
(3) Помирителното предложение се приема
или отхвърля от всяка от страните изрично,
безусловно и изцяло. Наличието на допълнителни уговорки или резерви в писменото изяв
ление, както и липсата на писмено изявление
в срока по ал. 1, се приема за отхвърляне на
помирителното предложение от съответната
страна по спора.
(4) След изтичане на срока по ал. 1 комисията писмено съобщава резултата на страните, след което прекратява помирителното
производство.
(5) Ако помирителното предложение е
прието, заедно с писменото съобщение по
ал. 4 комисията изпраща на всяка от страните заверени преписи от помирителното
предложение с поставен щемпел „Прието“,
както и от писмените изявления на страните за неговото приемане. Помирителното
предложение се счита за прието от датата на
съобщението по ал. 4.
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Чл. 16. (1) Комисията разглежда спора, като
изхожда от принципите за безпристрастност
при разкриване на обективната истина и за
равнопоставеност на страните в производството.
(2) Комисията може да приема вътрешни
правила за организация на своята дейност и
водене на деловодство.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

АДМИНИСТРАТИВНО И МАТЕРИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 17. Комисията за защита на потребителите осигурява необходимия персонал,
помещения и съответното техническо оборудване за осъществяване на дейността на
Помирителната комисия за платежни спорове.
Чл. 18. (1) За нуждите на комисията се
водят следните книги:
1. входящ и изходящ регистър;
2. описна книга за образуваните помирителни производства;
3. книга за веществените доказателства.
(2) Всички книги се номерират, подпечатват с печата на комисията и се заверяват с
подписа на нейния председател.
Чл. 19. (1) Във вход ящи я регист ър се
вписват постъпилите възражения по реда
на постъпването им заедно със свързаната
с тях документация, а в изходящия регистър
се вписват всички книжа, които се издават
от комисията.
(2) Образуваните помирителни производства се вписват в описна книга, снабдена с
азбучник. Описната книга съдържа:
1. входящ номер и дата на постъпване на
възражението;
2. името (наименованието) и адреса на
подателя;
3. наименование на лицето, срещу което е
адресирано възражението;
4. резюме на възражението;
5. номер на образуваното помирително
производство;
6. брой проведени по помирителното производство заседания;
7. номер и дата на помирителното предложение;
8. резултата от помирителното предложение (приемане или отхвърляне от страните).
(3) Книжата по образуваните помирителни
производства се поставят в папки, оформени
по утвърден от председателя на комисията
образец. В тези папки по хронологичен ред
се подреждат и протоколите от заседанията
на комисията по съответното помирително
производство.
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(4) Постъпващите в комисията веществени
доказателства се регистрират в книгата за
веществени доказателства и се съхраняват по
подходящ начин, определен от председателя
на комисията.
Чл. 20. (1) Когато преписката по помирително производство се изнася от помещението, където се пази, секретарят отбелязва във
водения от него дневник на кого е дадена.
(2) Преписки по помирителни производства могат да се дават само на членове на
комисията.
(3) По разпореждане на председателя или
заместник-председателя на комисията преписките по помирителни производства могат
да бъдат предоставяни за справка и на други
лица с правен интерес при спазване на всички
законови изисквания.
(4) Не се допуска да се правят бележки,
знаци и подчертавания в книжата по помирителните производства.
Чл. 21. (1) Приключените през текущата
година преписки по помирителни производства се предават в архива най-късно до края
на януари следващата година.
(2) При внасяне в архива на всяка преписка
по помирително производство се слага архивен
номер. В описната книга се отбелязва номерът,
с който е архивирана съответната преписка.
Чл. 22. Преписките от приключилите помирителни производства се съхраняват пет
години, считано от края на годината, през
която съответното помирително производство
е приключило.
Чл. 23. Комисията за защита на потребителите определя секретар, който отговаря за
административното обслужване на дейността
на комисията, като:
1. организира деловодството;
2. води книгите по чл. 18, ал. 1;
3. изготвя протоколи от заседанията на
комисията;
4. организира входяща и изходяща кореспонденция във връзка с провеждане на
помирителните производства;
5. изпълнява други задачи, възложени от
председателя на комисията.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 135, ал. 3 от Закона за платежните услуги
и платежните системи.
§ 2. Правилникът отм ен я Правилника за
дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (ДВ, бр. 84 от 2005 г.).
Управител: Ив. Искров
13845
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
НАРЕДБА № 23
от 18 декември 2009 г.

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие“ и
по мярка „Управление на местни инициативни
групи, придобиване на умения и постигане
на обществена активност на съответната
територия за местните инициативни групи,
прилагащи стратегии за местно развитие“ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ на местни инициативни
групи (МИГ), одобрени по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода
2007 – 2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), по мярка „Прилагане на стратегиите
за местно развитие“ и по мярка „Управление на
МИГ, придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответната територия
за местните инициативни групи, прилагащи
стратегии за местно развитие“.
Чл. 2. (1) Финансовата помощ се предоставя
за дейности, които допринасят за постигане на
целите на мярка „Прилагане на стратегиите за
местно развитие”:
1. осигуряване на основа за средносрочно
и дългосрочно устойчиво развитие в селските
райони чрез прилагането на подхода „отдолу – нагоре“ и насърчаване „ученето чрез
правене“ в местните общности, повишавайки
техния капацитет за планиране;
2. създаване на възможности за дългосрочна
заетост и повишаване на доходите в селските
райони чрез разнообразяване на икономичес
ките дейности, подобряване на конкуренто
способността на местните продукти, опазване
на природните ресурси и околната среда в
селските райони и развитие на по-качествени
услуги в съответствие с нуждите и очакванията
на местното население;
3. стимулиране на интегрирани и устойчиви
практики.
(2) Финансовата помощ се предоставя за
дейности, които допринасят за постигане на
целите на мярка „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена
активност на съответната територия за местните
инициативни групи, прилагащи стратегии за
местно развитие“:
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1. насърчаване развитието на МИГ като
силна и ефикасно действаща структура;
2. осигуряване на ресурси – човешки, технически и финансови, за цялостно обезпечаване на
дейностите на МИГ и за прилагане на техните
стратегии за местно развитие;
3. повишаване на информираността и уменията на местните жители относно подхода
Лидер и насърчаване на активното им участие
в процеса на прилагане на стратегии за местно
развитие.
Чл. 3. (1) Мерките се прилагат в селските
райони на страната, посочени в приложение
№ 1.
(2) Одобряването на местни инициативни
групи се извършва от министъра на земеделието
и храните до края на 2011 г.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ НА МИГ ПО
МЯРКА „ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА
МЕСТНО РАЗВИТИЕ”
Раздел І
Финансови условия
Чл. 4. (1) Минималният размер на общия
публичен принос от ПРСР в бюджета на една
Стратегия за местно развитие (СМР) е левовата
равностойност на 1 000 000 евро.
(2) Максималният размер на общия публичен
принос от ПРСР в бюджета на една стратегия
за местно развитие е левовата равностойност
на 2 000 000 евро.
(3) Допълнително финансиране на стратегията за местно развитие е допустимо при
спазване на реда на чл. 22 от тази наредба и
не може да надвишава 25 % от първоначално
одобрения бюджет на стратегията. Максималният размер на общия публичен принос от
ПРСР с включено допълнително финансиране
не може да превишава левовата равностойност
на 2 500 000 евро за една стратегия за местно
развитие.
(4) До 20 процента от общия публичен
принос от ПРСР могат да бъдат предвидени за
финансиране на управлението на дейността на
МИГ и за придобиване на умения и постигане
на обществена активност, при условие че са
посочени в бюджета на стратегията за местно
развитие.
Чл. 5. Максималната стойност на един проект, подпомаган по мерките от стратегията за
местно развитие, не може да надвишава левовата равностойност на 200 000 евро.
Чл. 6. (1) Финансовата помощ за проект към
стратегия за местно развитие е в размер на:
1. до 100 на сто от общата стойност на
допустимите разходи за проекти на общини;
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2. до 100 на сто от общата стойност на допустимите разходи за проекти по мерки от чл. 52
от Регламент на Съвета (ЕО) № 1698/2005 от
20 септември 2005 г. относно подпомагане на
развитието на селските райони от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) (ОВ L 277, 21.Х.2005 г., стр. 1),
негенериращи приходи в обществен интерес,
подадени от юридически лица с нестопанска
цел, местни поделения на вероизповедания или
на читалища за проекти, негенериращи приходи;
3. до 70 % от общата стойност на допустимите разходи за проекти, непопадащи в т. 1 и 2.
(2) Размерът на помощта трябва да е в съответствие с условията, установени в Регламент
№ 1698/2005, когато същият е приложим.
(3) Финансовата помощ за проекти, отнасящи се до производството на продукти, които
не са включени в Приложение 1 от Договора
за създаване на Европейската общност, се
предоставя при спазването на правилата на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15 декември 2006 г. относно прилагането
на членове 87 и 88 от Договора за създаване
на Европейската общност по отношение на
минималната помощ (ОВ L 379 от 28.12.2006 г.).
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(3) Местната инициативна група трябва да
отговаря на следните изисквания за осигуряване
на персонал и технически средства за прилагане
на стратегията:
1. осигурен самостоятелен офис за срок от
5 години;
2. осигурени служители за позициите изпълнителен директор, експерт/и по прилагане на
дейностите по Стратегията за местно развитие,
счетоводител и асистент;
3. разполагат със следното офис оборудване
за осъществяване на дейността – компютри,
съответстващи на броя на наетия персонал,
принтер, интернет връзка и телефон.
(4) Изпълнителният директор отговаря за
прилагането на стратегията за местно развитие, като неговите правомощия се определят
с договора за наемане.
(5) Изпълнителният директор трябва да
отговаря на следните изисквания:
1. завършено висше образование;
2. общ професионален стаж най-малко 5 г.;
3. наличие на управленски опит най-малко
две години;
4. наличие на опит в реализиране на проекти.

Раздел ІІ
Изисквания към кандидатите

Раздел ІІІ
Изисквания към стратегиите за местно развитие и правилата за тяхното прилагане

Чл. 7. (1) Финансова помощ се предоставя
само на МИГ, одобрени по реда на тази наредба.
(2) Местните инициативни групи са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност, регистрирани
по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел, които:
1. представляват публично-частни партньорства със задължително участие на общините
от територията на действие на МИГ; правото
на участие на общините в партньорството се
удостоверява с решения на общинските съвети;
2. в наименованието си съдържат обозначението „Местна инициативна група“ или
съкратено „МИГ“;
3. имат седалище и адрес на управление
на територията на селския район, в който
осъществяват дейността си;
4. имат колективен управителен орган със
състав от 5 до 9 лица, които имат постоянен
адрес и/или работят на територията на действие на МИГ;
5. имат дял на представителите на общинската власт в колективния управителен орган
по т. 4, непревишаващ 49 процента;
6. имат колективен върховен орган, чиито
членове са с постоянен адрес или седалище на
територията на действие на МИГ;
7. представят за одобрение и пряко се ангажирант с прилагането на интегрирана стратегия
за местно развитие, разработена съгласно изиск
ванията на ПРСР, в случай че бъдат одобрени.

Чл. 8. Стратегията за местно развитие
трябва да е разработена в съответствие със
съдържанието и структурата, посочени в приложение № 2.
Чл. 9. (1) Стратегията за местно развитие
трябва да обхваща територия с население не
по-малко от 10 хиляди и не повече от 100 хиляди
души в селски район по данни за населението
на Националния статистически институт към
датата на кандидатстване.
(2) Дадена територия може да бъде включена в обхвата на дейност само на една МИГ
и само в една стратегия за местно развитие.
(3) Територията, за която е разработена
стратегията за местно развитие, трябва да е с
непрекъснати граници.
Чл. 10. (1) Стратегията за местно развитие се
разработва за територията на действие на МИГ.
(2) Стратегията за местно развитие се разработва за период до края на 2013 г.
(3) Не е допустимо сключване на договори за
предоставяне на финансова помощ за проекти
по стратегията за местно развитие след 2013 г.
(4) Крайният срок за изпълнените и отчитане
на проекти по стратегията за местно развитие
е 30 юни 2015 г.
(5) Крайният срок за изпълнените и отчитане
на дейности за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена
активност за съответната територия на МИГ е
30 септември 2015 г.
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Чл. 11. (1) Стратегията за местно развитие
може да включва дейности по:
1. мерки, включени в Регламент № 1698/2005 г.;
2. мерки, включени в Програмата за развитие
на селските райони;
3. други мерки, извън описаните в т. 1 и 2,
само ако допринасят за постигане целите на
ПРСР, целите на стратегиите за местно развитие
и са насочени към опазване на околната среда,
селския пейзаж или местната идентичност.
(2) Не се предоставя финансова помощ за
мерки по ал. 1, свързани с механизъм за плащане на площ или предвиждащи фиксирани
годишни премии.
(3) Всяка мярка по ал. 1, предложена в
стратегията за местно развитие, трябва да съдържа описание на целите и обхвата на мярката,
допустимите кандидати, допустимите дейности
и разходи, определените финансови параметри
за проектите, размера на финансовата помощ
и критерии за избор на проекти.
(4) За мерките от Регламент № 1698/2005 г.,
включени в стратегията за местно развитие, се
прилагат условията за допустимост, определени
в него.
(5) За мерки по ал. 1, т. 2 се прилагат
изискванията за допустимост на дейностите,
разходите и за получателите на помощта, както
и размерът на финансовата помощ, включени
в наредбата, определяща условията и реда за
подпомагане по съответната мярка от ПРСР,
с изключение на критериите за минимален и
максимален размер на проектите.
(6) За мерките, които са посочени в ПРСР,
но не са приети наредби за тяхното прилагане към датата на подаване на заявлението за
подпомагане по тази наредба, се прилагат условията за допустимост, определени в Регламент
№ 1698/2005 г.
Чл. 12. (1) Не се предоставя финансова
помощ за следните дейности:
1. изграждане и обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, скално
катерене и голф;
2. дейности в сектор рибарство и аквакултури;
3. хазарт.
(2) Не се предоставя финансова помощ за
покриване на следните разходи:
1. закупуване на машини, оборудване и
съоръжения втора употреба;
2. закупуване на животни за земеделски
дейности;
3. закупуване на едногодишни растения;
4. лихви, глоби и неустойки;
5. закупуване на недвижими имоти;
6. текуща поддръжка на активи, обект на
инвестиционна подкрепа;
7. принос в натура;
8. инвестиции, отнасящи се до обикновена
замяна;
9. свързани с договор за лизинг, като печалба
за лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи;
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10. разходи, направени преди датата на подписване на договора за финансово подпомагане,
с изключение на общи разходи по мерките за
инвестиционни дейности;
11. разходи за дейности, подпомагани по
друг проект или програми на Европейския
съюз (ЕС);
12. мита, акцизи, такси;
13. данъци, с изключение на невъзстановимия данък добавена стойност, когато е поет
действително и окончателно от получатели
на помощта, различни от лицата, които не
подлежат на облагане с данък съгласно чл. 4,
параграф 5, първа алинея от Шестата директива на Съвета 77/388/EИО от 17 май 1977 г.
(ОВ L 145, 1977 г.) относно хармонизацията
на законодателството на страните членки за
данъците върху оборота – Обща система на
ДДС: единна основа за изчисляване.
(3) Не са допустими разходи, платени в брой,
с изключение на разходите по чл. 39, ал. 2 и 3.
Чл. 13. (1) Допустими получатели на финансова помощ по мерките от стратегиите за
местно развитие са:
1. земеделски производители, регистрирани
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
производители (ДВ, бр. 10 от 1999 г.);
2. земеделските стопани, регистрирани в
Интегрираната система за администриране и
контрол;
3. собственици на гори;
4. признати организации на производители;
5. лица, регистрирани по Търговския закон,
Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
6. общини на територията на съответната
МИГ;
7. юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел;
8. читалища, вписани по Закона за народните читалища;
9. граждански дружества, учредени по Закона за задълженията и договорите;
10. местни поделения на вероизповедания,
регистрирани като юридически лица съгласно
чл. 20 на Закона за вероизповеданията;
11. физически лица.
(2) Дейностите по проектите на лицата по
ал. 1 трябва да се осъществяват на територията на МИГ.
(3) Лицата по ал. 1 трябва да имат постоянен
адрес – за физическите лица, и седалище – за
еднолични търговци и юридическите лица, на
територията на МИГ.
(4) Лицата по ал. 1, т. 9 могат да бъдат
включени като допустими получатели на финансова помощ само за мярката по чл. 52, т. b,
т. ii от Регламент № 1698/2005 г.
Раздел ІV
Ред за избор на местните инициативни групи
Чл. 14. (1) Избор на МИГ се извършва
чрез провеждане на процедура, която започва
след публикуване на обява в най-малко един
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национален ежедневник и на електронната
страница на Министерството на земеделието
и храните (МЗХ).
(2) Първата обява за набиране на заявления
за избор на МИГ се публикува през 2009 г.,
като до края на 2011 г. се публикуват наймалко три обяви.
Чл. 15. (1) Кандидатите подават заявление по
образец съгласно приложение № 3 до министъра
на земеделието и храните в срока, уточнен в
обявата, и прилагат следните документи:
1. копие от устава и съответно учредителен
акт на МИГ;
2. копие от протокола от учредителното
събрание на МИГ;
3. копие от съдебното решение по регистрация;
4. удостоверение за актуално състояние, ако
регистрацията е направена преди повече от 6
месеца от датата на подаване на заявлението;
5. копие на удостоверение от Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност;
6. копие на регистрация по Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) – ако има
такава;
7. списък на членовете на колективен върховен орган и списък на членовете на управителен орган;
8. решение на общинския съвет за участие
на съответната община в учредяването на МИГ;
9. декларация от кмета на общината, че общината не участва в регистрирането на повече
от една МИГ за една и съща територия;
10. удостоверение за наличие или липса на
задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от
компетентния орган по приходите не по-рано
от 1 месец преди датата на кандидатстване;
11. автобиография на изпълнителния директор на МИГ, експерт/ите по прилагане на
дейностите по Стратегията за местно развитие,
счетоводител и асистент;
12. писмено споразумение с лицата, посочени
за позициите изпълнителен директор и асистент,
за последващо наемане по трудов договор на
пълен работен ден, в случай на одобрение на
заявлението;
13. писмено споразумение с лицата, посочени за позиция експерт по прилагане на
дейностите по Стратегията за местно развитие,
и счетоводител за наемане на трудов договор,
в случай на одобрение на заявлението;
14. стратегия за местно развитие съгласно
приложение № 2;
15. резюме на стратегията за местно развитие
(до пет страници);
16. документ, удостоверяващ наличието
на работно помещение (договор за наем, за
покупко-продажба, за предоставяне на право
на ползване);

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

17. документи, удостоверяващи наличието на
офис оборудване и техника (договор за наем,
за покупко-продажба, за предоставяне на право
на ползване);
18. копие на личните карти/удостоверения
за постоянен адрес, издадени от съответната
община на членовете на управителния орган
на МИГ, и документи, доказващи заетост на
територията на действие на МИГ;
19. копие на личните карти/удостоверения
за постоянен адрес, издадени от съответната
община, и/или удостоверение за актуално
състояние на членовете на колективния върховен орган на МИГ, с изключение на лицата,
вписани в Търговския регистър към Агенцията
по вписванията;
20. документи, доказващи консултиране на
проекта за стратегия със заинтересованите
страни.
(2) Заявления, подадени след крайния срок,
посочен в обявата, няма да бъдат разглеждани.
(3) Заявленията се подават в запечатан плик
в деловодството на МЗХ – лично, по пощата
с обратна разписка или по куриер.
(4) Документите по ал. 1 се подават в оригинал, едно копие на хартиен носител, заверено с
„вярно с оригинала“ и подпис на изпълнителния
директор, и едно копие на електронен носител
(компактдиск).
Чл. 16. (1) В срок до пет месеца от изтичане
на крайния срок за подаване на заявленията
комисия, назначена със заповед на министъра
на земеделието и храните, извършва избор на
кандидатите.
(2) Комисията за избор се състои от експерти от МЗХ, Разплащателната агенция
(РА), представители на управляващите органи
на Оперативните програми по Структурните
фондове и външни експерти-оценители и се
председателства от представител на управляващия орган на ПРСР.
Чл. 17. (1) Изборът на МИГ се извършва
на два етапа. Първият етап обхваща проверка
на заявленията и приложените документи за
административно съответствие и допустимост, а
вторият – осъществяване на техническа оценка
на качеството на представените стратегии за
местно развитие и на кандидатите за МИГ.
(2) При установена липса, непълнота или
неточност на представените документи управ
ляващият орган на ПРСР уведомява писмено
кандидата, който в 14-дневен срок от датата на
уведомяването може да отстрани констатираните пропуски чрез представяне на изискуемите
документи.
(3) Срокът по ал. 2 спира да тече за времето
до отстраняване на нередовности в представените документи.
(4) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 2, както
и при несъответствие с изискванията за административно съответствие и/или допустимост,
комисията прави предложение за отхвърляне
на заявлението за одобрение на МИГ.
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(5) Заявленията и приложените към тях
документи, преминали етапа на проверка за
административно съответствие и допустимост, се допускат до техническата оценка,
която се извършва по критерии съгласно
приложение № 4.
(6) Всяко заявление и приложените към него
документи са предмет на техническа оценка от
най-малко двама външни експерти-оценители,
притежаващи познания и опит в оценяване на
проекти и програми.
(7) Общата оценка за всяко едно заявление
се формира като средноаритметично от сбора на
оценките на експертите по ал. 6. При разлика
с повече от 10 точки в оценките заявлението и
приложените към него документи се оценяват
от трети член на комисията. Преди да бъде
представена на комисията, оценката на третия
оценител се съгласува с експертите, извършили
първоначалната оценка. Решението за общата
оценка на проектното предложение се взема
с мнозинство повече от половината от всички
членове на комисията за избор.
Чл. 18. (1) Кандидатите, получили по-малко
от 60 точки на техническата оценка, се предлагат от комисията за избор на министъра на
земеделието и храните за отхвърляне.
(2) За кандидатите, получили 60 и повече
точки на техническата оценка, комисията извършва проверка за допустимост на разходите,
посочени в заявлението по чл. 42, ал. 2.
(3) На кандидатите, получили 60 и повече
точки на техническата оценка, се извършва
посещение на място за потвърждаване достоверността на посочените в кандидатурата данни
и обстоятелства.
(4) Проверката на място се извършва от
членове на комисията за избор.
(5) При потвърждаване на достоверността на
посочените данни и обстоятелства в резултат от
проверката комисията предлага за одобрение
кандидатите и планирани дейности и разходи
за управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност за
текущата календарна година.
Чл. 19. Комисията за избор класира кандидатите според общия брой получени точки и
изготвя мотивирано предложение до министъра
на земеделието и храните за одобрените или
отхвърляне на всеки от кандидатите.
Чл. 20. (1) В срок до 1 месец от получаване на предложението от комисията за избор
министърът на земеделието и храните издава
заповед за одобряване или отхвърляне на
кандидатите за МИГ, както и заповед за одобрение на планирани за текущата календарна
година дейности и разходи за управление на
МИГ, придобиване на умения и постигане на
обществена активност за одобрените кандидати.
(2) В срок до 14 работни дни от датата
на издаване на заповедта по ал. 1 на всички
кандидати се изпраща уведомително писмо за
одобряване или отхвърляне на МИГ.
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(3) Отхвърлените кандидати имат право да
кандидатстват отново при откриване на следваща процедура.
(4) В срок до 15 работни дни от получаване
на уведомителното писмо по ал. 2 одобрените
кандидати представят в МЗХ трудов договор
на пълен работен ден за неопределено време
с изпълнителния директор и асистента и договори за наемане на експерт/и по прилагане на
дейностите по Стратегията за местно развитие
и счетоводител.
(5) В случай на отказ или при наличие на
обективни причини първоначално предложените
лица за съответната позиция да не подпишат
договор кандидатите могат да представят договор, придружен от автобиография, на лица,
отговарящи на изискванията, посочени в чл. 7,
ал. 4 и съответно т. 1. 4 от Стратегията за
местно развитие.
Чл. 21. В срок до един месец от получаване
на уведомителното писмо за одобряване кандидатът е длъжен да се яви в МЗХ за сключване
на тристранен договор за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие
между МИГ, РА и МЗХ, в който са описани
правата, задълженията и отговорностите на
всяка от тези страни.
Чл. 22. (1) След подписване на договора
по чл. 21 промяна в одобрената стратегия за
местно развитие се допуска само по отношение
на финансовите є параметри.
(2) При договаряне на целия бюджет на
Стратегията за местно развитие МИГ може да
подаде заявление до управляващия орган на
ПРСР за увеличаване на финансовата помощ
до размера, посочен в чл. 4, ал. 4.
(3) Към заявлението по ал. 2 МИГ представя:
1. доклад за договорените, реализираните
проекти и извършените дейности;
2. финансова таблица с усвоените, договорените и планираните средства.
(4) Преди подписване на допълнително
споразумение за изменение на договора за
увеличаване на бюджета МЗХ извършва проверки на място.
Раздел V
Процедура за избор и финансиране на дейности
за изпълнение на Стратегията за местно развитие от МИГ
Чл. 23. (1) При избора и финансирането
на дейности за изпълнение на Стратегията
за местно развитие МИГ прилага както процедурите и правилата, одобрени като част от
стратегията, така и тези, включени в договора
за финансиране изпълнението на стратегията
за местно развитие.
(2) За изпълнение на Стратегията за местно
развитие МИГ е длъжна да:
1. информира, консултира и подпомага
подготовката на проекти на потенциалнитe
кандидати;
2. подготвя и публикува покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ;
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3. приема и регистрира заявления за кандидатстване;
4. създава и поддържа база данни за пос
тъпилите проекти по Стратегията за местно
развитие, тяхното състояние и движение;
5. извършва проверка за административно
съответствие и допустимост на проектите;
6. осъществява техническа експертна оценка
и класиране на проектите;
7. извършва подготовка и провеждане на
заседания на комисията за избор на проекти
към съответната МИГ;
8. изпраща информация за всички проекти,
одобрени от комисията за избор на проекти към
МИГ, в областната РА по седалище на МИГ
за извършване на проверка за съответствие с
процедурите, описани в Стратегията за местно
развитие, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта
и планираните разходи;
9. информира писмено кандидатите за одоб
рение или отхвърляне на проекта;
10. сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ;
11. осъществява наблюдение на изпълнението
на проектите;
12. осъществява посещения на място;
13. подпомага одобрените кандидати при
подготовката на заявки за плащане до Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за
отчитане на изпълнението;
14. изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие,
както и други доклади и справки за изпълнение
на Стратегията за местно развитие, изисквани
от управляващия орган на ПРСР;
15. представя до управляващия орган на ПРСР
до 31 януари на следващата календарна година
годишен доклад за отчитане изпълнението на
Стратегията за местно развитие;
16. информира своевременно управляващия
орган на ПРСР за проблеми, възникнали при
изпълнението на стратегията.
(3) За изпълнение дейностите по Стратегията за местно развитие управляващият орган
на ПРСР извършва следното:
1. разглежда и одобрява годишните доклади
на МИГ за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;
2. извършва посещения на МИГ за оценка
на напредъка в прилагането на стратегията и
съответствието с договора за финансиране изпълнението на Стратегията за местно развитие.
(4) За изпълнение дейностите по Стратегията
за местно развитие Разплащателната агенция
извършва следното:
1. утвърждава или не одобрява допустимостта
на кандидатите и разходите по предложените
от МИГ проекти и проверява изпълнението на
процедурата за избор на проекти;
2. приема заявки за плащане от получателя
на помощта;
3. прави административна проверка на заявките преди всяко плащане;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

4. може да прави проверка на място на
получателя преди всяко плащане;
5. одобрява или отхвърля (изцяло или частично) заявките за плащане със заповед на
изпълнителния директор;
6. извършва плащането;
7. може да извършва последваща проверка
на получателя на помощта.
(5) В случай на неодобрение на допустимостта
на кандидатите разходите или неодобрение на
процедурата за избор на проекти по Стратегията
за местно развитие Разплащателната агенция
уведомява МИГ, че по съответния проект с
кандидата не следва да се сключва договор за
безвъзмездна финансова помощ.
(6) В случай на частично неодобрение на
разходите Разплащателната агенция уведомява
МИГ, че по съответния проект разходите трябва
да се редуцират преди подписване на договор
с кандидата.
Чл. 24. (1) Членове на комисия за избор на
проекти към съответната МИГ са членовете на
управителния орган на МИГ и външни експерти,
определени от управителния орган на МИГ, с
цел осигуряване на обективност, публичност
и прозрачност.
(2) Преди започване на работа на комисията за избор всички нейни членове подписват
декларация за липса на конфликт на интереси.
(3) В случаите, когато член на комисията
установи, че е налице конфликт на интереси,
той подава писмо до МИГ за самоотвод, като
неговото място в комисията се заема от нов
член.
(4) Външните експерти – членове на комисията, трябва да притежават необходимата
квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти.
Чл. 25. За извършване на предвидените дейности МИГ получава техническа и методическа
помощ от управляващия орган на ПРСР и методическа помощ от Разплащателната агенция.
Раздел VІ
Условия и ред за изплащане на финансовата
помощ за осъществяване на проектите от
Стратегията за местно развитие
Чл. 26. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на дейностите по проекта.
(2) Допустимо е плащане и преди завършване
на дейностите за инвестиционни проекти във
вид на авансово и междинно плащане.
(3) Авансово плащане и/или междинно плащане се извършват, при условие че са предвидени
в проекта и са одобрени от Разплащателната
агенция и МИГ.
(4) Авансово плащане е допустимо само за
инвестиционни проекти.
Чл. 27. (1) Авансовото плащане е в размер
до 20 на сто от стойността на одобрената финансова помощ.
(2) Авансово плащане се допуска, при условие че неговият размер надвишава левовата
равностойност на 2000 евро.
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(3) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за изпълнение на проекта.
(4) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността
на авансовото плащане.
(5) Срокът на валидност на банковата гаранция по ал. 4 трябва да покрива срока на
договора по проекта между получателя и МИГ,
удължен с шест месеца.
(6) Банковата гаранция по ал. 4 се освобождава, след като Разплащателната агенция
установи, че сумата на одобрените за плащане
разходи, съответстваща на финансовата помощ,
свързана с инвестицията, надхвърля сумата на
аванса.
Чл. 28. (1) При кандидатстване за авансово
плащане получателят на помощта подава заявка
за авансово плащане по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Разплащателната
агенция в регионалните разплащателни агенции
(РРА) по място на извършване на инвестицията,
и прилага следните документи:
1. нотариално заверено пълномощно в случай че документите не се представят лично
от получателя или от законния представител
на получателя;
2. копие от документ за самоличност на
получателя и на лицето, подаващо документите
(в случай на упълномощаване);
3. нотариално заверен образец от подписа
на законния представител на получателя;
4. банкова гаранция в размер 110 % от
стойността на исканото авансово плащане и
сключена за максималния срок на договора,
удължен с шест месеца.
(2) Заявка за авансово плащане се подава не
по-рано от 10 работни дни от датата на сключване на договора за финансово подпомагане.
(3) Регионалната разплащателна агенция
извършва преглед на документите в присъствието на получателя на помощта.
(4) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 1 РРА връща документите
на получателя на помощта заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(5) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 4 получателят на помощта
има право в рамките на срока по чл. 27, ал. 5
отново да подаде заявка за плащане.
(6) След приемане на документите за авансово плащане получателят на помощта получава
уникален идентификационен номер на заявката.
(7) В срок до един месец от подаване на
заявката за авансово плащане Разплащателната агенция изплаща одобрената сума или
мотивирано отказва авансовото плащане със
заповед на изпълнителния директор на Разплащателната агенция.
Чл. 29. (1) Междинно плащане е допустимо,
но не повече от два пъти, за периода на изпълнение на проекта със срок на изпълнение до
12 месеца и до четири междинни плащания за
проекти с период на изпълнение над 12 месеца.
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(2) Междинното плащане е допустимо за
одобрена обособена част от инвестицията и
при условие че неговият размер надвишава
левовата равностойност на 2000 евро.
(3) Междинно плащане може да бъде заявено
не по-късно от шест месеца преди изтичане на
крайния срок за извършване на инвестицията
по договора.
Чл. 30. (1) При кандидатстване за междинно или окончателно плащане получателят на
помощта подава заявка за плащане по образец, утвърден от изпълнителния директор на
Разплащателната агенция в РРА по място на
извършване на инвестицията, и прилага следните документи:
1. удостоверение за актуално състояние,
издадено не по-рано от 6 месеца преди датата
на подаване на документите, в случаите на получатели юридически лица (ЮЛ) и еднолични
търговци (ЕТ), които не се вписани в Търговския регистър към Агенцията по вписванията,
и копие на личната карта за управляващия
ЮЛ или ЕТ или копие на личната карта за
получатели – физически лица;
2. нотариално заверен образец от подписа
на законния представител на получателя;
3. копие на документ за самоличност на
получателя и на лицето, подаващо документите,
в случай на упълномощаване;
4. нотариално заверено пълномощно в
случай, че документите не се подават лично
от получателя или решение на управителния
орган на юридическото лице;
5. счетоводен баланс за последната финансова година и тримесечието преди подаване на
заявката (за ЕТ и ЮЛ), подписан и подпечатан
от законния представител и главния счетоводител и заверен от регистриран одитор за лицата,
описани в чл. 38 от Закона за счетоводството;
6. отчет за приходите и разходите за последната финансова година и тримесечието преди
подаване на заявката за ЕТ и ЮЛ, подписан и
подпечатан от законния представител и главния счетоводител и заверен от регистриран
одитор за лицата, описани в чл. 38 от Закона
за счетоводството;
7. справка за дълготрайните активи към
счетоводния баланс за последното тримесечие,
подписана и подпечатана от законния представител и гл. счетоводител за ЕТ и ЮЛ;
8. копие на удостоверение за регистрация
по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС),
издадено от териториално звено на Националната агенция по приходите не по-рано от 2
седмици от датата на подаване на заявката за
плащане, или декларация до РА, че лицето няма
да упражни правото си на данъчен кредит по
чл. 74 и 76 ЗДДС за налични активи и получени
услуги по ПРСР (2007 – 2013), финансирани
преди датата на регистрация по ЗДДС ведно
с копие от дневника за покупки, от които е
видно, че не е ползвал данъчен кредит;
9. удостоверение, че получателят не е в
процедура по ликвидация;
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10. удостоверение, че получателят не е
обявен в несъстоятелност или не е в открито
производство по несъстоятелност;
11. копие от документ за собственост на
сграда/земя и/или копие от договор за наем
и/или копие от договор за учредено право на
ползване и/или договор за учредено право
на строеж;
12. първични счетоводни документи (например фактури), доказващи извършените разходи;
13. платежен документ, прикрепен към всяка
фактура, който да доказва плащане от страна
на получателя;
14. банково извлечение от деня на извър
шване на плащането, доказващо плащане от
страна на получателя;
15. застрахователна полица за всички активи на предмета на инвестицията в полза на
Разплащателната агенция;
16. квитанция/платежно нареждане за изцяло
платена застрахователна премия за срока на
застраховката;
17. договор с доставчиците за закупуване/
доставка на всеки актив – обект на инвестицията, с детайлно описание на техническите
характеристики ведно с подробна количествено-стойностна сметка;
18. копие от разрешително или лиценз или
друг документ, доказващ извършване на подпомаганата дейност.
(2) В случаите на изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или
помещения и друга недвижима собственост
получателят представя и:
1. разрешително за ползване на строеж
(протокол образец 16 съгласно Наредба № 3 от
2003 г. за съставяне на актове и протоколи по
време на строителството, ДВ, бр. 72 от 2003 г.
(Наредба № 3 от 2003 г.), или разрешително за
въвеждане в експлоатация (протокол образец
15 съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);
2. констативен акт за предаване на строежа
от строителя на инвеститора;
3. акт за установяване на всички видове
стратегии за местно развитие, подлежащи на
закриване, удостоверяващ, че са постигнати
изискванията на проекта (протокол образец 12
съгласно Наредба № 3 от 2003 г.).
(3) В случаите на инвестиции за закупуване
на коне за неземеделска дейност получателят
представя копие от паспортите на закупените
животни.
(4) В случаите на закупуване на нови машини,
съоръжения и оборудване, вкл. и компютърен
софтуер и специализирана техника, на пазарната
стойност на активите към заявката за плащане
се представя:
1. протокол образец 17 за проведена 72-часова проба на машините при експлоатационни
условия (съгласно Наредба № 3 от 2003 г.);
2. приемно-предавателен протокол между
доставчика и получателя за доставената стока – обект на инвестицията, съдържащ детайлно
описание на техническите характеристики;
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3. технологичен проект (за инвестиции – технологични линии и строеж).
(5) В случаите на придобиване на патентни
права и лицензи към заявката за плащане се
представят:
1. копие от лицензионен договор;
2. копие от издаден патент и/или авторско
свидетелство за изобретение и/или свидетелство
за регистрация на полезен модел, издадено от
Патентното ведомство.
(6) В случаите на закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко
свързани с дейността, към заявката за плащане
се представят свидетелство за регистрация на
МПС и приемо-предавателен протокол между
доставчика и получателя за доставената стока – обект на инвестицията, съдържащ детайлно
описание на техническите характеристики.
(7) В случаите на разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери, консултации,
предпроектни изследвания, разработване на
системи за управление, рекламни и информационни материали, към заявката за плащане се
представя констативен протокол за извършените
дейности съгласно договора.
(8) Регионалната разплащателна агенция има
право да изиска и други документи, свързани
с проекта.
(9) Заявка за следващо междинно плащане за
всеки един проект се подава след извършване
на плащане на предходната заявка за плащане.
(10) Заявка за окончателно плащане се подава след извършване на дейностите по проекта,
но не по-късно от един месец от изтичане на
срока, посочен в договора.
Чл. 31. (1) Регионалната разплащателна
агенция извършва преглед на документите
по чл. 30 в присъствието на получателя на
помощта.
(2) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 1 РРА връща документите
на получателя на помощта заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(3) След отстраняване на констатираните
пропуски по ал. 2 получателят на помощта има
право в рамките на срока по чл. 30, ал. 10 и
съответно чл. 29, ал. 3 отново да подаде заявка
за плащане.
(4) След приемане на документите за плащане получателят на помощта получава уникален
идентификационен номер на заявката.
Чл. 32. (1) В срок до четири месеца от подаване на заявката за плащане РА:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявката за
плащане;
2. може да извърши проверка на място за
установяване на фактическото съответствие с
представените документи;
3. одобрява или мотивирано отказва със
заповед на изпълнителния директор на РА
изплащането на финансовата помощ след извършен анализ за установяване на фактическо
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съответствие и съответствие по документи
между одобрения инвестиционен проект и
извършената инвестиция;
4. изплаща одобрената финансова помощ.
(2) В случай на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти РРА уведомява писмено
получателя на помощта, който в срок до 15
работни дни от деня на уведомяването може
да отстрани констатираните нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 се удължава в следните
случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване на нередовности или по дадена заявка
за плащане е необходимо становище на други
органи или институции, той се удължава със
срока за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор на
РА, когато в резултат от дейностите по ал. 1 са
събрани документи и/или информация, които
създават съмнение за нередност;
3. когато е необходимо създаването на
специална експертна комисия за проверка на
цялата или част от заявката за плащане, той
се удължава със срока на работа на комисията, който се удостоверява с акта за нейното
създаване.
Чл. 33. Плащанията се изчисляват на основа
на приетите за допустими и реално извършени разходи след извършване на проверките
по чл. 23, ал. 4, т. 3 и 4 и при спазване на
разпоредбите на чл. 31 от Регламент (ЕО)
№ 1975/2006 на Комисията за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на
прилагането на процедури за контрол, както и
кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските
райони (ОВ L 368, 23.ХІІ.2006 г. и Българско
специално издание: глава 03, том 80) (Регламент
(ЕО) № 1975/2006).
Чл. 34. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането на част или на цялата
помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти по реда на чл. 23, ал. 4,
т. 3 и 4;
2. установи несъответствие с целите, дейностите и изискванията, определени с тази наредба;
3. получателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 32, ал. 2;
4. се приложи правилото по чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006.
(2) В случаите на отказ за изплащане на
финансовата помощ получателят на помощта
не може да подаде друга заявка за плащане за
същата инвестиция.
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УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МИГ, ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ
И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНА ТЕРИТОРИЯ
ЗА МИГ, ПРИЛАГАЩИ СТРАТЕГИИ ЗА
МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Раздел І
Изисквания към кандидатите
Чл. 35. Безвъзмездна финансова помощ за
управление на МИГ, придобиване на умения и
постигане на обществена активност се предоставя само на МИГ, която е одобрена със заповед
на министъра на земеделието и храните и е
сключила договор за финансиране изпълнението
на Стратегия за местно развитие.
Раздел ІІ
Финансови условия
Чл. 36. (1) Финансовата помощ, отпускана
при условията на тази глава, е част от бюджета
на стратегията на МИГ, предназначен за управление, придобиване на умения и постигане
на обществена активност на територията є на
действие.
(2) Максималният размер допустими разходи
за финансовата помощ по ал. 1 не може да
надхвърля 20 % от общия публичен принос,
одобрен за финансиране от ПРСР за изпълнение
на Стратегия за местно развитие.
(3) Финансовата помощ по ал. 1 възлиза
на 100 % от одобрените разходи.
Чл. 37. (1) Помощта по чл. 36, ал. 1 се
разпределя поравно за годините на прилагане
на стратегията и се изплаща за финансиране
на одобрени и извършени дейности и разходи.
(2) Изключение е допустимо само за първата година, в която разходите могат да бъдат
завишени с до 20 % от размера на годишната
сума, определена по ал. 1.
(3) В случаите по ал. 2 остатъкът от определената финансова помощ по чл. 36 се разпределя поравно за всяка от годините, оставащи
за прилагане на стратегията.
(4) Финансовата помощ се изплаща на МИГ
на до две междинни плащания за всяка една
година от периода на прилагане на стратегията
с изключение на първата, когато са допустими
до три междинни плащания.
(5) Авансово плащане се извършва еднократно, при условие че тази възможност е включена
в договора за отпускане на финансова помощ.
(6) Авансовото плащане е в размер до 20
на сто от стойността на публичната помощ за
разходи за управление, одобрена за съответната
стратегия.
(7) Авансово плащане може да бъде заявено
не по-късно от три месеца от датата на сключване на договора за отпускане на финансова
помощ.
(8) В случаите на авансово плащане се изисква банкова гаранция в полза на Разплащателната агенция в размер 110 % от стойността
на авансовото плащане.
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(9) Срокът на гаранцията трябва да покрива
срока на изпълнение на Стратегията за местно
развитие.
(10) Гаранцията се освобождава след крайната
дата за изпълнение на стратегията.
Раздел III
Допустими разходи
Чл. 38. Възстановяват се единствено разходи, които:
1. са извършени и платени от МИГ след подписване на договора за финансово подпомагане
на Стратегията за местно развитие;
2. могат да бъдат установени и потвърдени с
оригинали на документи съгласно българското
законодателство, удостоверяващи извършените
и платени разходи.
Чл. 39. (1) Максималният размер на финансова помощ, предназначена за разходи за
управление на МИГ (оперативни разходи), не
може да надвишава 60 % от средствата по
чл. 36, ал. 2, като останалите се използват за
изпълнение на дейностите по придобиване на
умения и постигане на обществена активност
за развитието на територията.
(2) Допустимите разходи за управление
дейността на МИГ (оперативни разходи) са
следните:
1. разходи за заплати и други възнаграждения
за персонала (изпълнителен директор, експерт/и
по прилагане на дейностите по Стратегията
за местно развитие, счетоводител, асистент и
др.), в т. ч. социални и здравни осигуровки за
персонала;
2. разходи за експерти и други платени услуги, свързани с прилагането на стратегията,
възнаграждения на експерти (възнаграждения на
консултанти, външни експерти, одитори и др.);
3. разходи за командировки на персонала
съгласно Наредбата за командировките в страната, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (обн., ДВ,
бр. 11 от 1987 г.; изм., бр. 21 от 1991 г., бр. 2 от
1994 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 34 от 1997 г., бр.
40 от 1999 г. и бр. 2 от 2008 г.) и Наредбата за
служебните командировки и специализациите
в чужбина, приета с ПМС № 115 от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм., бр. 80 и 86 от
2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от 2006 г.,
бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г. и бр.
10 от 2009 г.);
4. разходи за наем на един офис;
5. разходи за наем и/или закупуване на офис
техника, в т. ч. правен и счетоводен софтуер и
офис оборудване;
6. закупуване на офис консумативи и канцеларски материали;
7. разходи за наем и/или закупуване на лек
автомобил с под 150 к. с. и с над 5+1 места;
8. разходи за закупуване горива за лек автомобил;
9. разходи за организиране срещи на МИГ;
10. разходи за комуникация (телефон, интернет, пощенски услуги, куриерски услуги),
транспорт, топло- и електроенергия и други
разходи, необходими за оперативното функциониране на офиса;
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11. разходи за участие на МИГ в дейности
на Националната и Европейската селска мрежа
за развитие на селските райони.
(3) Допустимите разходи за дейности за придобиване на умения и постигане на обществена
активност за развитието на територията са:
1. разходи за проучвания на съответната
територия (териториални, икономически и социални анализи и други анализи и проучвания);
2. разходи за осигуряване на информация за
територията и за стратегията за местно развитие
(изследвания, наблюдения и др.);
3. разходи за обучение на екипа, ангажиран в
прилагането на Стратегията за местно развитие;
4. разходи за популяризиране, информиране
и публичност:
а) разходи за създаване и поддръжка на
интернет страница;
б) създаване и поддръжка на актуални
новини;
в) публикации, печат, в т.ч. издаване на
списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани
за организирани събития;
г) отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване, материали
за обучение и други свързани с популяризиране
дейността на МИГ;
д) реализиране на радио- и телевизионни
предавания и реклами;
е) преводи;
ж) изработка и монтаж на табели и билбордове за популяризиране на проекта;
з) други разходи за популяризиране, информиране и публичност;
5. разходи за организиране на обучение на
местни лидери.
Чл. 40. (1) При доставки на стоки и/или
услуги на стойност над левовата равностойност
на 15 000 евро без ДДС за една календарна
година МИГ провежда процедура за избор на
изпълнител.
(2) Процедурата за избор на изпълнител/
доставчик по ал. 1 включва:
1. запитване до не по-малко от трима изпълнители/доставчици, съдържащо технически
спецификации, дата, изисквания за срок на
валидност на офертите и критерии за избор
на оферта (най-ниска цена или икономически
най-изгодна оферта);
2. най-малко три съпоставими независими
оферти;
3. документ, съдържащ обосновка за направения избор.
Чл. 41. Следните разходи са недопустими
за финансиране:
1. разходи за закупуване на техника или
оборудване втора употреба;
2. разходи за застраховки на дълготрайни
активи (ДА) (материални и нематериални),
различни от придобитите със средства, отпуснати по тази наредба;
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3. разходи за осигурителни вноски и застраховки на персонала, които не са задължителни
с нормативен акт;
4. разходи за закупуване на земя и сгради;
5. разходи за възстановим ДДС съгласно
разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
6. разходи за лихви, глоби и неустойки;
7. свързани с договор за лизинг, като печалба
за лизинговата компания, разходи по лихви за
рефинансиране, оперативни и застрахователни
разходи;
8. разходи за основна работна заплата на
изпълнителния директор на МИГ, надвишаващи 6 минимални работни заплати за страната
на месец;
9. разходи за основна работна заплата на
останалия персонал на МИГ, надвишаващи 4
минимални работни заплати за страната на
месец;
10. разходи за командировки в страната на
персонала на МИГ, надвишаващи определените
в Наредбата за командировките в страната;
11. разходи за нощувки в страната, надвишаващи 100 лв.;
12. разходи за командировки в чужбина на
персонала на МИГ, надвишаващи определените
в Наредбата за служебните командировки и
специализациите в чужбина;
13. разходи за закупуване на повече от един
лек автомобил.
Раздел IV
Ред за одобряване на планираните дейности
и разходи
Чл. 42. (1) Ежегодно до 10 ноември МИГ
планират и подават в МЗХ заявление за одобрение на планирани дейности и разходи за
следващата календарна година по образец
(приложение № 5).
(2) В годината на одобрение на МИГ заявлението за одобрение на планирани дейности
и разходи за текущата календарна година по
ал. 1 се подава заедно със заявлението по
чл. 15, ал. 1.
(3) Документите по ал. 1 се подават в писмен вид в оригинал и лично заверено копие
на хартиен носител и един екземпляр и на
магнитен носител (СD).
(4) Заявлението се подава в деловодството
на МЗХ – лично, по куриер или по пощата с
обратна разписка.
Чл. 43. Заявленията за кандидатстване се
разглеждат и одобряват от МЗХ.
Чл. 44. (1) Не по-късно от 30 работни дни
след подаването на заявлението за кандидатстване, с изключение на заявлението по чл. 42,
ал. 2, министърът на земеделието и храните
одобрява или отхвърля изцяло или частично
допустимостта на дейностите и разходите.
(2) При установена липса, непълнота или
неточност на представените документи, вкл. и
копията, управляващият орган на ПРСР уведомява писмено кандидата, който в 14-дневен
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срок от датата на уведомяването следва да
отстрани констатираните нередовности чрез
представяне на редовни документи.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, определено за отстраняване на пропуските
в представените документи.
(4) Когато кандидатът не отстрани установените нередовности в срока по ал. 2, както и при
несъответствие с изискванията за допустимост,
управляващият орган на ПРСР не утвърждава
съответните дейностите и/или разходите.
Чл. 45. (1) Управляващият орган взема
решение и уведомява страните по договора
по чл. 21.
(2) При решение за неодобрение отпускането
на финансовата помощ (изцяло или частично)
в писмото до МИГ изрично се посочат мотивите за това.
Раздел V
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 46. (1) След изтичане на всяко тримесечие за първата година и полугодие на всяка
следваща година в срок 14 дни МИГ представя
на управляващия орган на ПРСР заявка за
одобрение на извършените дейности и разходи
за съответния отчетен период (приложение
№ 6), ведно с доклад за отчитане на изпълнените дейности за същия период.
(2) Докладите за отчитане на изпълнението трябва да съдържат пълна информация
за всички извършени дейности и разходи за
съответния отчетен период, за който се иска
възстановяване на разходи.
(3) Към доклада за отчитане на изпълнението трябва да бъдат приложени заверени от
представляващия МИГ копия на документите
по приложение № 7, доказателства за реалното извършване на дейностите и разходите,
както и други документи, извън посочените в
приложението, по преценка на управляващия
орган на ПРСР.
(4) Документите по ал. 1 и 3 трябва да бъдат
представени на български език, а в случаите,
когато са изготвени на чужд език, трябва да
бъдат придружени с превод на български език
от заклет преводач.
(5) Заявки, подадени след изтичане на срока
по ал. 1, не се разглеждат.
Чл. 47. (1) Заявката за одобрение на извършените дейности и разходи ведно с доклада за
отчитане на изпълнението на дейностите се
подават в деловодството на МЗХ – лично, по
пощата с препоръчано писмо или по куриер.
(2) Последната заявка за окончателно одоб
рение на извършените дейности и разходи се
подава не по-късно от 30 септември 2015 г.
Чл. 48. (1) В срок 30 работни дни от получаване на заявката по чл. 46, ал. 1 и доклада
управляващият орган на ПРСР извършва проверка за допустимост на дейностите и разходите,
осъществени от МИГ за съответния период.
(2) Дейностите и разходите по ал. 1 трябва
да бъдат планирани от МИГ и одобрени от управляващия орган на ПРСР по реда на чл. 44.
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(3) След приключване на проверката по
ал. 1 управляващият орган на ПРСР изготвя
становище и уведомява страните по договора
по чл. 21.
(4) В случай на нередовност или непълноти на
представените документи управляващият орган
на ПРСР уведомява МИГ и връща пакета от
документи за отстраняването им в срок от 14
работни дни от получаване на уведомлението.
(5) Срокът по ал. 1 спира да тече за времето,
определено за отстраняване на нередовностите
и непълнотите по реда на ал. 4.
Чл. 49. (1) В срок от 14 работни дни от датата на получаване на уведомителното писмо
по чл. 48, ал. 3 МИГ изготвя и подава заявка
за плащане в ЦУ на РА (по образец, утвърден
от изпълнителния директор на РА).
(2) Всяка заявка трябва да е придружена от
документите по чл. 46, ал. 3, други документи
по преценка на РА и копие от становището на
управляващия орган на ПРСР за одобрените
разходи.
(3) Документите по ал. 2 трябва да бъдат
представени в оригинал, нотариално заверено
копие или копие, заверено от представляващия
МИГ. В случай на представяне на заверени от
представляващия МИГ копия на документи
техните оригинали се осигуряват за преглед
от служител на РА.
(4) Заявката за плащане се подава лично
от представляващия МИГ или упълномощено
от него лице, което следва да представи нотариално заверено пълномощно.
(5) Разплащателната агенция извършва
преглед на документите в присъствието на
представителя на МИГ.
(6) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 3 РА връща документите
на представителя на МИГ заедно с писмено
изложение на липсите и нередовностите.
(7) След отстраняване на констатираните
нередовности по ал. 6 МИГ има право в
рамките на срока по ал. 1 отново да подаде
заявка за плащане.
(8) След приемане на документите на заявката за плащане се дава уникален идентификационен номер.
Чл. 50. (1) В срок до два месеца от подаване
на заявката за плащане РА:
1. проверява представените документи, заявените данни и други обстоятелства, свързани
със заявката за плащане;
2. одобрява или мотивирано отказва със
заповед на изпълнителния директор на РА
изплащането на финансовата помощ;
3. изплаща одобрената финансова помощ;
4. изготвя и изпраща уведомително писмо за
извършеното плащане до МИГ и управляващия
орган на ПРСР.
(2) В случай на нередовност на документите
или непълнота и неяснота на заявените данни
и посочените факти централното управление
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на РА уведомява писмено МИГ, който в срок
до 15 работни дни от деня на уведомяването
може да отстрани констатираните нередовности,
непълноти или неясноти чрез представяне на
допълнителни и/или нови документи.
(3) Срокът по ал. 1 спира да тече за времето,
определено за отстраняване на нередовностите,
несъответствията и непълнотите по реда на ал. 2.
Чл. 51. (1) Разплащателната агенция може
да откаже изплащането на част или на цялата
помощ, когато:
1. установи нередовност на документите или
непълнота или неяснота на заявените данни
и посочените факти по реда на чл. 50, ал. 1;
2. установи несъответствие с дейностите и
изискванията, определени с тази наредба;
3. ползвателят на помощта не отстрани непълнотите и пропуските в срока по чл. 50, ал. 2.
(2) В случай на частичен или на пълен
отказ за плащане РА уведомява управляващия
орган на ПРСР и разглежда съвместно с него
в 14-дневен срок обстоятелствата за отказа.
Взетото от управляващия орган на ПРСР и РА
съвместно решение е окончателно.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА МИГ И
НА ПРОЕКТИТЕ НА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПРИ ПРИЛАГАНЕ
НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Чл. 52. Местната инициативна група и
получателите на финансова помощ при изпълнение на Стратегията за местно развитие са
длъжни да осигурят необходимата адекватна
публичност на дейността си и източниците на
финансиране съгласно изискванията, посочени
в приложение № 8.
Чл. 53. (1) В хода на процеса по изпълнение
на одобрената стратегия и проектите управляващият орган на ПРСР и РА имат право да
извършват проверки както на дейността на
МИГ, така и на получателите на безвъзмездна
финансова помощ по мерките от Стратегията
за местно развитие.
(2) По време на проверките управляващият
орган на ПРСР и РА имат право да проверяват оригинални документи на получателите
на подпомагане и МИГ, както и да изискват
специализирани доклади, справки, допълнителни документи и информация, необходими за
обективната оценка на дейността им.
Чл. 54. (1) Местната инициативна група и
получателите на подпомагане са длъжни да
водят аналитична счетоводна отчетност, която
да е достатъчна за установяване и проследяване
на всички операции, свързани с подпомаганите
дейности.
(2) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да организират
подробна счетоводна отчетност, която да е
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достатъчна за установяване и проследяване на
възстановим и невъзстановим ДДС по всеки
договор (проект, дейност).
(3) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да съхраняват
всички документи, свързани с дейността, в
продължение на 5 години след окончателното
изплащане на финансовата помощ.
Чл. 55. (1) За срок 5 години след сключване на договора за финансово подпомагане
получателите са длъжни:
1. да използват придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продават, даряват, преотстъпват
ползването на активите, предмет на подпомагане, под каквато и да е форма с изключение
на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не променят местоположението на
подпомогнатата дейност;
4. да не преустановяват подпомогнатата дейност поради други причини освен изменящите
се сезонни условия за производство.
(2) Изискването по ал. 1, т. 1 и 2 не се
прилага при подмяна на оборудване с изтекъл
амортизационен срок. Подмяната с новото оборудване се осъществява след одобрение на РА.
Чл. 56. (1) Местната инициативна група и
получателите на подпомагане са длъжни да
сключат застраховка на активите, предмет на
подпомагане, срещу следните рискове:
1. пожар;
2. мълния;
3. експлозия;
4. имплозия;
5. блъскания от летателни апарати и тела
и падащи предмети от тях;
6. буря;
7. ураган;
8. тежест и измокряне от естествено натрупване на сняг или лед;
9. измокряне от забравени кранове или
чешми или авария на водопроводни или отоплителни инсталации;
10. наводнения от природни бедствия;
11. свличане на земни пластове;
12. земетресения;
13. кражби от всякакъв тип;
14. транспортиране на застрахованото имущество със собствен автотранспорт.
(2) Застраховката по ал. 1 се поддържа
валидна за срок 5 години от подаване на заявка за плащане, като МИГ и получателите
са длъжни да подновяват застрахователните
полици ежегодно.
(3) Застрахователната полица трябва да
съдържа клауза, че при пълна щета обезщетението е в полза на РА на стойност най-малко
до размера на финансовата помощ, а при частична щета е в полза на получателя.
(4) При настъпване на частична щета получателят е длъжен да възстанови подпомогнатия
актив.
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Чл. 57. (1) Местната инициативна група
и получателите на подпомагане са длъжни
да предоставят на МЗХ и РА всяка поискана
информация за осъществяването на дейността
по проекта.
(2) Местната инициативна група и получателите на подпомагане са длъжни да предоставят
достъп до съответните документи и да съдействат
за осъществяване на проверки, осъществявани
от надлежно упълномощените представители
на РА, Министерството на земеделието и храните, Сметната палата на Република България,
Европейската комисия и Европейската сметна
палата, Европейската служба за борба с измамите, както и на всеки упълномощен външен
одитор в срок до 5 години след окончателното
изплащане на помощта.
(3) В случаите, когато Министерството на земеделието и храните или Европейската комисия
извършва оценяване или наблюдение на ПРСР,
получателят на помощта поема задължението
да осигури на нея и/или на упълномощените
от нея лица всякакви документи и информация,
които ще подпомогнат оценяването или наблюдението, както и да им предостави правата на
достъп, описани в ал. 2.
(4) Длъжностните лица на РА, МЗХ, сертифициращият орган, определен по реда на чл. 14
от Наредба № 79 от 2006 г. за изискванията и
реда за акредитация и годишно сертифициране
на Разплащателната агенция (ДВ, бр. 49 от
2006 г.), и представителите на Европейската
комисия (ЕК) са длъжни да се легитимират
пред получателя на помощта и да извършват
проверки в съответствие с предоставените им
правомощия.
Чл. 58. Управляващият орган и РА осъществяват текущ и последващ контрол върху
изпълнение на стратегиите и проектите на МИГ
и получателите на помощта.
Чл. 59. (1) В случай че МИГ или получателите на помощта не изпълняват свои
нормативни или договорни задължения след
изплащане на финансовата помощ, Разплащателната агенция може да поиска връщане
на вече изплатени суми заедно със законната
лихва върху тях и/или да прекрати всички
договори, сключени с тях.
(2) В случаите по ал. 1 Разплащателната
агенция определя размера на средствата, които
трябва да бъдат възстановени от МИГ или
получателите на помощта, като взема предвид вида, степента и продължителността на
неизпълнението. Степента на неизпълнение
по даден проект зависи от неговите последици
за дейността като цяло. Продължителността
на неизпълнението зависи от времето, през
което траят последиците или възможността
за отстраняване на тези последици по приемлив начин.
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(3) Разплащателната агенция може да поиска връщане на вече платени суми заедно със
законната лихва върху тях, когато МИГ или
получателите на помощта:
1. са представили декларация с невярно съдържание и/или изкуствено са създали условия
за изпълнение на изискванията за получаване
на финансова помощ, за да извлекат облага в
противоречие с целите на наредбата;
2. са получили допълнителна публична финансова помощ за дейностите, финансирани
по реда на наредбата;
3. са променили предмета на подпомаганата дейност;
4. не използват придобитите на основа на
одобрения проект активи по предназначение.
Чл. 60. (1) В случаите на неизпълнение на
задълженията по чл. 52, 54 или 56 Разплащателната агенция писмено предупреждава МИГ
или получателите на помощта за констатираното
неизпълнение и санкциите, които се налагат
за този случай.
(2) Местната инициативна група или получателите на помощта може да отстрани
нередовностите по ал. 1 в едномесечен срок.
В случай на отстраняване на нередовностите
в срок МИГ или получателите на помощта не
се санкционират.
(3) В случай на неизпълнение на задълженията в срока по ал. 2 МИГ или получателите
на помощта дължат връщане на получената
помощ заедно със законната лихва върху нея.
Чл. 61. (1) Страните по договора не отговарят за неизпълнение на задълженията, в случай
че неизпълнението се дължи на форсмажорни
обстоятелства по смисъла на § 1, т. 17 и при
спазване на условията на този член.
(2) Местната инициативна група, получателите на помощта или упълномощено от тях
лице са длъжни да уведомят писмено Разплащателната агенция за възникването на форсмажорни обстоятелства и да приложат достатъчно
доказателства във връзка с това в срок до 10
работни дни от датата, на която МИГ или получателите на помощта или упълномощеното
лице е в състояние да го направи.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Административно съответствие“ е съответствие с формалните изисквания към документите, които включват: срок на подаване, пълна
комплектност, спазване на изискуемата форма,
валидност и други, определени в наредбата.
2. „Възстановим ДДС“ е ДДС, подлежащ
на възстановяване от компетентен орган по
приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и
представлява недопустим разход по тази наредба.
3. „Дълготрайни активи“ са установими,
нефинансови икономически ресурси (активи)
с дълготрайна употреба, притежавани или
контролирани от предприятието, от които се
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очаква бъдеща икономическа изгода за период,
по-дълъг от 12 месеца (един отчетен период) и
чийто праг на същественост за целите на тази
наредба се определя съгласно разпоредбите на
чл. 50, ал. 2 ЗКПО.
4. „Дълготрайни материални активи“ са
установими, нефинансови ресурси (активи) с
дълготрайна употреба, придобити и притежавани от предприятието, които имат натуралновеществена форма (земи, сгради, обзавеждане,
машини, оборудване и др.).
5. „Дълготрайни нематериални активи“ са
установими, нефинансови ресурси (активи) с
дълготрайна употреба, които нямат материален
характер (патенти, търговски права, лицензи,
софтуер и др.).
6. „Конфликт на интереси“ за член на комисия за избор на проекти към съответната
МИГ е налице, когато лицето:
а) има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат
по смисъла на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси;
б) е свързано лице с член на управителния
орган по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси с кандидат
за подпомагане, чието заявление се разглежда
от съответната комисия;
в) е в йерархическа зависимост от кандидат
за подпомагане;
г) е участвал в процеса по подготовка и разработване на заявление за подпомагане, включено за разглеждане от съответната комисия;
д) е включено като изпълнител/член на
екип на изпълнител за дейности по проект,
разглеждан от съответната комисия.
7. „Компетентен орган по приходите“ е орган по приходите на Националната агенция за
приходите по седалище и адрес на управление
на МИГ, съответно получателя.
8. „Невъзстановим ДДС“ е ДДС, неподлежащ
на възстановяване от компетентен орган по
приходите съгласно разпоредбите на ЗДДС, и
представлява допустим разход по тази наредба.
9. „Мярка“ е съвкупност от дейности, способстващи за прилагане на приоритетите на
Програмата за развитие на селските райони.
10. „Общ публичен принос“ е общият сбор
от средствата, отпускани за финансиране дейностите по Стратегията за местно развитие от
ЕЗФРСР и от националното съфинансиране.
11. „Обикновена замяна“ е замяна на дълготраен актив с друг, която не води до качествени
или количествени изменения на произведения
продукт.
12. „Осигурени служители“ са лица, имащи
сключено споразумение за последващо наемане по трудов договор с кандидата за местна
инициативна група.
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13. „Стратегия за местно развитие“ (Стратегията за местно развитие) е поредица от
тясно свързани дейности за задоволяване на
местни цели и потребности, осъществявани в
сътрудничество на подходящото ниво.
14. „Управленски опит“ е опит в управление на финансови средства за реализиране на
проект, програма или стратегия със стойност
над 100 хил. лв.
15. „Управляващ орган“ е дирекция „Развитие на селските райони“ на Министерството
на земеделието и храните.
16. „Финансови параметри на Стратегията за
местно развитие“ са: минимален и максимален
размер на общия публичен принос за целия
период на действие на стратегията, както и
определените размери на финансовата помощ
по години, по оси и по мерки.
17. „Форсмажорни обстоятелства“ са:
а) смърт на получателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудо
способност на получателя на помощта;
в) експроприация на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът
за отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие, въздействало
сериозно върху земята в имота;
д) разрушаване на животновъдните постройки в имота в резултат на инцидент;
е) епизоотично заболяване, засегнало изцяло или частично животните на земеделския
производител.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание § 35,
ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение
на Закона за подпомагане на земеделските
производители (ДВ, бр. 18 от 2006 г.).
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на чл. 37, ал. 5 до 10, които влизат
в сила от 1.ІІІ.2010 г.
Министър: М. Найденов
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
СПИСЪК НА ОБЩИНИТЕ, НАМИРАЩИ СЕ В
СЕЛСКИ РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Област

Общини

1

2

Благоевград Банско, Белица, Гоце Делчев, Гърмен,
Кресна, Пет ри ч, Разлог, Сан данск и,
Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда
Бургас
Айтос, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен,
Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
Варна
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни Чифлик,
Дългопол, Провадия, Суворово
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Елена, Златарица, Лясковец, Павликени,
Полски Тръмбеш, Стражица, Сухиндол
Белоградчик, Бойница, Брегово, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село,
Ружинци, Чупрене
Враца
Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман,
Хайредин
Габрово
Дряново, Севлиево, Трявна
Добрич
Балчик, Генерал Тошево, Добрич – селска, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла
Кърджали Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград,
Момчилград, Черноочене
Кюстендил Бобов дол, Бобошево, Кочериново, Невестино, Рила, Сапарева баня, Трекляно
Ловеч
Априлци, Летница, Луковит, Тетевен,
Троян, Угърчин, Ябланица
Монтана
Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом,
Медковец, Чипровци, Якимово
Пазарджик Батак, Белово, Брацигово, Велинград,
Лесичово, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча
Перник
Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир,
Трън
Плевен
Белене, Гулянци, Долна Митрополия,
Долни Дъбник, Искър, Кнежа, Левски,
Никопол, Пордим, Червен бряг
Пловдив
Брезово, Калояново, Карлово, Кричим,
Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот,
Стамболийски, Съединение, Хисаря
Разград
Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Самуил,
Цар Калоян
Русе
Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле, Ценово
Силистра
Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа,
Ситово, Тутракан
Сливен
Котел, Нова Загора, Твърдица
Смолян
Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Чепеларе
София-об- А нтон, Божу рище, Ботевград, Годеч,
ласт
Горна Малина, Долна баня, Драгоман,
Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд,
Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков,
Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
Стара ЗаБратя Даскалови, Гурково, Гълъбово,
гора
Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня,
Раднево, Чирпан
Търговище Антоново, Омуртаг, Опака, Попово
Хасково
Ивайловг ра д, Любимец, Ма д жарово,
Минерални бани, Свиленград, Симеоновг ра д, С тамболово, Тополовг ра д,
Харманли
Шумен
Велики Преслав, Венец, Върбица, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови
пазар, Смядово, Хитрино
Ямбол
Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа
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Приложение № 2
към чл. 8
СЪДЪРЖАНИЕ И СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)
1. Описание на МИГ (около 2 стр.)
1.1. Общини/територии, които попадат в територията на МИГ:
– брой жители на територията на МИГ;
– списък на общините, обхванати от МИГ, в
т.ч. най-голямата и най-малката;
– площ на територията на МИГ в кв. км;
– гъстота на населението на територията на МИГ.
1.2. Карта на територията:
1.3. Организационна структура на МИГ:
– състав на МИГ и на управителния орган,
състав и отговорности;
– членове (вкл. социално-икономическия сектор,
който представляват);
– организационна структура/схема.
1.4. Управление на МИГ-а:
– управителен орган;
– описание на позициите и изискванията към
изпълнителния директор и персонала;
– права, задължения и отговорности на всички
заети в управлението на МИГ (длъжностна
характеристика).
1.5. Механизъм за взимане на решения:
– процедури;
– участници.
2. Описание на процеса на разработване на стратегията – методология и подход (около 2 стр.)
2.1. Описание на процеса – подход и стъпки:
2.2. Списък на партньорите и тяхната роля в разработването на стратегията:
2.3. Консултанти и фасилитатори – вътрешни и
външни, участвали в разработването на стратегията:
3. Описание на ситуацията (около 5 стр.)
3.1. Събрани и оценени данни за територията (социални, икономически, природни и материални
ресурси и т. н.):
3.2. Описателен анализ на социално-икономическата ситуация (тенденции за последните 10
години):
3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите и анализ на проблемите:
4. Цели на стратегията (около 2 стр.)
4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие:
4.2. Обвързаност с цели в други планови и стратегически документи – местни, регионални и
национални:
4.3. Специфични цели:
4.4. Цялостна стратегическа рамка:
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5. Стратегическа рамка и интервенции (около 10 стр.)
5.1. Приоритети и описание на специфичните цели
във всеки приоритет:
5.2. Мерки и дейности:
5.3. Процедури за изпълнение на стратегията (роли
и отговорности на отделните органи на МИГ и
техните партньори, процедури и др.), в т.ч. описание на начина за кандидатстване – перманентно
с обяви и други отделни/различни процедури по
мерките на ПРСР:
5.4. Осигуряване на балансирано прилагане на
стратегията:
– по оси и мерки (минимални %);
– бенефициенти (частни/публични проекти – минимални %).
6. Подробен финансов план
6.1.Финансов план – общ бюджет на стратегията,
финансиран по Ос Лидер на ПРСР:
– Мерки от Ос 1, Ос 2 и Ос 3 на ПРСР;
– Други дейности/мерки извън ПРСР.
МЕРКИ

Финансиране по Ос Лидер на ПРСР (в левове)

Мерки от Ос 1 на ПРСР
Мерки от Ос 2 на ПРСР
Мерки от Ос 3 на ПРСР
Други дейности/мерки
извън ПРСР
Общ бюд жет на стратегията
6.1.1. Мярка 4.2.1. от Ос Лидер – Сътрудничество:
6.1.2. Мярка 4.3.1.Административни разходи, придобиване на умения и оживяване на територията:
– Административни разходи;
– Придобиване на умения и постигане на обществена активност на територията.
6.1.3. Таблица с общия бюджет – собствен принос,
друго съфинансиране, финансиране по ПРСР:
МЕРКИ

Собст- Друго
Общ
Общ
вен съфинан- пуббюпри- сиране (в личен джет
нос (в
%)
принос
(в
%)
(в %)
лв.)

Мерки от Ос 1 на
ПРСР
Мерки от Ос 2 на
ПРСР
Мерки от Ос 3 на
ПРСР
Други дейности/
мерки извън
ПРСР
Общо:
6.2. Времеви график за изпълнение по години:
6.3. Финансова информация:
6.3.1. Годишен общ публичен принос (в лв., за
целия период):
6.3.2. Финансов план по оси за целия период (в
лв., за целия период):
6.3.3. Индикативно разпределение на средствата
по мерки (в лв., за целия период):

Придобиване на умения и постигане на
обществена активност на територията

А д м и н ис т р ат и вн и
разходи



Общ
публичен
принос

Съфинансиране от
МИГ/ получател
Общо

Общ
Съфинансиране
публичен от МИГ/ полупринос
чател

2013 г.

Общо

Общ бюджет
на мярката
за периода на
Стратегията

ВЕСТНИК

ОБЩО:

2.

1.

4.3.1.

4.2.1.

ОС 4

ОБЩО ПО СТРАТЕГИЯТА:

…

1.

СъфинанОбщ
СъфинанОбщ
сиране
пубсиране от
пубОб
Общо
от МИГ/
личен МИГ/ полу
личен
що
получапринос
чател
принос
тел

2012 г.
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Други дейности/
мерки извън ПРСР

…

1.

ОС 3

…

Код на мярката

2011 г.
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ОС 2

…

1.

ОС 1

№

2010 г.

ИНДИКАТИВНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ПО МЕРКИ И ГОДИНИ (в левове)
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7. Мониторинг и оценка
7.1. Рамката за мониторинг и оценка, в т. ч. въпроси, на които да отговаря оценката, индикатори за
мониторинг и оценка, основни показатели, нива,
които се преследват:
7.2. Оценка от външни експерти, по желание, външен счетоводен одит, ако е необходимо:
7.3. Процедури за годишните доклади за напредъка:
7.4. Процедура за обновяване на стратегията:
8. Съобразеност с хоризонталните политики на
ЕС за:
8.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
– прилагане на принципа на равенство между
половете;
– допринасяне за утвърждаване на принципа на
равните възможности;
– създаване на условия за превенция на дискриминацията.
8.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):
8.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:
8.4. Съответствие с програмите на Структурните
фондове:

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 1

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ 2007 – 2013
Служебна МЯРКА
информа4.1
ция

Дата на приемане
( дд / мм /
гггг )

Регистрационен номер

ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАЯ В Л Е Н И Е
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОС 4
„ЛИДЕР”
От МИГ: .................................................................
(пълно наименование на МИГ)

Седалище и адрес на управление: ........................
Представлявана от : ...............................................
(трите имена на лицето по лична карта)

ЕГН на представляващия: ……………………………………
За контакти: 1. Тел:……………………………………..
2. Факс:……………………………….…
3. Е-mail:………………………………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Моля представляваната от мен организация да
бъде допусната до обявения конкурс за одобрение
на МИГ за финансиране изпълнение на стратегия
за местно развитие при условията и по реда, описани в Наредба № 23 от 2009 г. на МЗХ.
Прилагам следните документи:
1. Копие от устава и съответно учредителен
акт на МИГ.
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2. Копие от протокола от учредителното събрание на МИГ.
3. Копие от съдебното решение по регистрация.
4. Удостоверение за актуално състояние, ако
регистрацията е направена преди повече от 6 месеца от датата на подаване на заявлението.
5. Копие на удостоверение от Централния
регистър на юридическите лица с нестопанска
цел за осъществяване на общественополезна
дейност.
6. Копие на регистрация по Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) – ако има такава.
7. Списък на членовете на колективен върховен
орган и списък на членовете на управителен орган.
8. Решение на общинския съвет за участие на
съответната община в учредяването на МИГ.
9. Декларация от кмета на общината, че общината не участва в регистрирането на повече от
една МИГ за една и съща територия.
10. Удостоверение за наличие или липса на
задължение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издадено от компетентния
орган по приходите не по-рано от 1 месец преди
датата на кандидатстване.
11. Автобиография на изпълнителния директор
на МИГ, експерт/ите по прилагане на дейностите
по Стратегията за местно развитие, счетоводител
и асистент.
12. Писмено споразумение с лицата, посочени
за позициите изпълнителен директор и асистент,
за последващо наемане по трудов договор на
пълен работен ден в случай на одобрение на
заявлението.
13. Писмено споразумение с лицата, посочени
за позициите експерт по прилагане на дейностите
по Стратегията за местно развитие и счетоводител, за наемане на трудов договор в случай на
одобрение на заявлението.
14. Стратегия за местно развитие съгласно
приложение № 2.
15. Резюме на Стратегията за местно развитие
(до пет страници).
16. Документ, удостоверяващ наличието на
работно помещение (договор за наем, за покупкопродажба, за предоставяне на право на ползване).
17. Документи, удостоверяващи наличието на
офис оборудване и техника (договор за наем, за
покупко-продажба, за предоставяне на право на
ползване).
18. Копие на личните карти/удостоверения за
постоянен адрес, издадени от съответната община,
на членовете на управителния орган на МИГ и
документи, доказващи заетост на територията на
действие на МИГ.
19. Копие на личните карти/удостоверения
за постоянен адрес, издадени от съответната
община, и/или удостоверение за актуално състояние на членовете на колективния върховен
орган на МИГ, с изключение на лицата, вписани в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията.
20. Документи, доказващи консултиране на
проекта за стратегия със заинтересованите страни.
Дата: .................................
Подпис:…………………
Гр: .....................................
Печат:
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Приложение № 4
към чл. 17, ал. 5
КРИТЕРИИ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА
МИГ И СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Критерии за техническа оценка

Максимален
брой
точки
1
2
3
Качество на процеса на изграждане на
10
партньорството и потенциал на територията:
– потенциал и кохерентност на територията;
– степен на консултиране и включване
на всички заинтересовани групи в процеса на създаване на партньорството и
разработване на стратегията.
Качество на партньорството:
– представителност и свързаност на предлаганото публично-частно партньорство;
– организационна структура и ресурси;
– степен на участие и принос на партньорите в изпълнение на стратегията;
– капацитет за сътрудничество и работа
в мрежа.

10

ВЕСТНИК
1
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2
Качество на предложената стратегия;
– качество на анализа на силните и
слабите страни и на потребностите на
територията;
– съответствие на избраните цели на
идентифицираните потребности на територията;
– съответствие на стратегията с целите
на ПРСР и други релевантни програмни
документи;
– съгласуваност между цели, планирани
мерки и резултати;
– степен на междусекторно сътрудничество в рамките на приоритетната цел (и);
– наличие на дейности по междутериториално и трансграничното сътрудничество
в стратегията;
– степен на иновативност на стратегията;
– финансовата обосновка на бюджета и
ефективност на разходите;
– очаквано въздействие.
Капацитет за прилагане на Стратегията
за местно развитие:
– качество на процедурите за прилагане
на стратегията;
– качество на процедурите и наличност
на подходящ персонал/опит за подбор
на проекти;
– качество на процедурите за наблюдение
и оценка на стратегията.

3
50

30

Приложение № 5
към чл. 42, ал. 1

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013
Вх. №…………./…………

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
ЗАЯВЛЕНИЕ
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ
ЗА ПЕРИОДА ………200……г. – …………20…..г.
по Мярка 4.3.1 (1) „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност
в териториите на избрани и одобрени МИГ“
			
от.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на МИГ)

Представляващ:……...................................................................................................... 			
(наименование на МИГ)

..........................................................................................................................................
Регистрация по EИК
№ на тристранния договор (не се попълва при
подаване на първата заявка)

.............................................................................................
.............................................................................................
...........................................................................................,
.............................................................................................
Електронен адрес на МИГ
...........................................................................................
Заявявам кандидатстване за одобрение за финансиране на дейности и разходи по Мярка 4.3.1 (1) за
………..път в процеса на прилагане на одобрена стратегия по Ос 4 „Лидер“ на ПРСР.
Планираният размер финансови средства за периода възлиза на ……лева.
Седалище и адрес на управление
(по съдебно решение)
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ (в лв.)
Наименование на
разхода
1

№

Описание на разхода Единица мярка
2

3

Брой единици
4

Единична
цена
5

Сума
6

1.
2.
3.
4.
5.

1.
в чл.
2.
3.
4.
5.
6.

В колона 1 се изписва наименованието на разхода в съответствие с изброените допустими разходи
39 от наредбата.
В колона 2 се прави кратко описание на разхода, като се посочват и неговата цел и обосновка.
В колона 3 се посочва единицата мярка (брой, месеци, дни, часове и др.).
В колона 4 се посочва броят единици, които се планират съгласно колона 3.
В колона 5 се посочва единичната цена за единица мярка по колона 3.
В колона 6 се попълва произведението на колона 4 и колона 5.

ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА (в лв.)
1 шестмесечие
№

Разходи

Общ бюджет

2 шестмесечие
ме- месец
сец
10
11

ме- ме- ме- ме- ме- ме- ме- ме- месец 1 сец 2 сец 3 сец 4 сец 5 сец 6 сец 7 сец 8 сец 9

1
2
3
…
…

месец
12

ОБЩО:
Прилагам следните документи:
1. Удостоверение за актуално състояние на МИГ (не се представя при подаване на първата заявка).
2. Копие на удостоверение от НАП за регистрация по ЗДДС (не се представя при подаване на първата заявка).
3. Справка за полученото финансиране към края на предходната календарна година (не се представя
при подаване на първата заявка).
4. Други
Дата.................................
Подпис:..........................................
Гр.....................................
Печат

Приложение № 6
към чл. 46, ал. 1

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
Вх. №…………./……………

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ДИРЕКЦИЯ „РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ”

ЗАЯВКА
ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ
ЗА ПЕРИОДА ………200……г. – …………20…..г.
по Мярка 4.3.1 (1) „Управление на МИГ, придобиване на умения и постигане на обществена активност
в териториите на избрани и одобрени МИГ”
от.....................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника на МИГ)

Представляващ:.............................................................................................................................
(наименование на МИГ)

.........................................................................................................................................................
Регистрация по ЕИК
№ на тристранния договор
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...................................................................................................
...................................................................................................
.................................................................................................,
..................................................................................................
Електронен адрес на МИГ
.................................................................................................
Заявявам кандидатстване за отпускане на финансова помощ по Мярка 4.3.1 (1) за …….…..път в процеса
на прилагане на одобрена стратегия по Ос 4 „Лидер“ на ПРСР.
Сумата за финансово подпомагане, за която кандидатствам, възлиза на .........лева.
Прилагам следните документи:
1. Формуляр за отчитане на реализираните и одобрени дейности и разходи (по образец).
2. Отчетен доклад.
3. Заверени копия на разходооправдателни документи.
4. Заверени копия на платежни документи.
5. Удостоверение за актуално състояние на МИГ.
6. Копие на удостоверение от НАП за регистрация по ЗДДС.
7. Други.
Дата.................................
Подпис:..........................................
Гр.....................................
Печат
Седалище и адрес на управление
(по съдебно решение)

Приложение № 7
към чл. 46, ал. 3
РАЗХОДООПРАВДАТЕЛНИ, ПЛАТЕЖНИ И
ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ МИГ ДЕЙНОСТИ И РАЗХОДИ
І. РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МИГ
(ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ)
1.Човешки ресурси (персонал):
1.1. трудови и/или граждански договори;
1.2. ведомости за изплатена работна заплата;
1.3. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по трудови договори;
1.4. сметки за изплатени суми по граждански
договори;
1.5. справка за изплатените възнаграждения и
осигуровки по граждански договори;
1.6. справка за изплатени доходи на физически
лица, различни от доходи по трудови правоотношения и пенсии (по образец съгласно чл. 57 ЗОДФЛ);
1.7. разходни касови ордери за гражданските
договори;
1.8. платежни нареждания за внесени данъци
и осигуровки;
1.9. платежно нареждане.
2. Пътувания и транспорт:
2.1. пътни листове;
2.2. пътни книжки;
2.3. разходни документи за гориво и смазочни
материали;
2.4. билети, абонаментни карти;
2.5. заповед за командировка.
3. Покупки (доставки)/наем на активи (офис
техника, друга техника или оборудване):
3.1. оферти за избор на доставчик или подизпълнители;
3.2. договор за доставка с подизпълнител;
3.3. договор за наем;
3.4. приемно-предавателни протоколи между
доставчик и получател на стоката/услугата;
3.5. протокол за приемане, подписан от законния представител на МИГ или упълномощено от
него лице;
3.6. фактури за покупка (доставка), фискален
бон, платежно нареждане, банково извлечение;
3.7. платежно нареждане (фискален бон) за
платена сума на доставчик;

3.8. извлечение от банкова сметка.
4. Офис на МИГ и разходи за управление на
дейността:
4.1. разходи за превозни средства:
– договор за наем на автомобил, фактура, платежно нареждане, банково извлечение;
– договор за покупко-продажба, фактура за
покупка, платежно нареждане, банково извлечение;
4.2. наем на офис:
– договор за наем;
– решение на общинския съвет за отдаване под
наем на общинска собственост – цена на кв. м;
– фактура ведно с фискален бон, платежно
нареждане, банково извлечение;
4.3. офис консумативи и материали:
– подробни фактури ведно с фискален бон,
платежно нареждане, банково извлечение;
– договор (при необходимост);
4.4. други външни услуги:
– договори;
– фактури ведно с фискален бон, платежно
нареждане, банково извлечение;
– протокол за разпределение на разходите
(база за изчисляване на разходите – електро- и
топлоенергия, вода, телефон, пощенски разходи,
интернет и др.).
5. Други разходи и услуги:
– договори;
– подробни фактури, фискален бон, платежно
нареждане, банково извлечение;
– подробно описание на материалите за обучение съгласно договора с възложителя – да бъде
отразено във фактурите.
6. Други:
– договори;
– фактури ведно с фискален бон, платежно
нареждане.
ІІ . РАЗХОДИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ НА СЪОТВЕТНАТА ТЕРИТОРИЯ
1. Семинари и конференции:
– списъци на участниците, съдържащи трите
имена, адрес, телефон и e-mail за контакти, и име на
организацията/институцията, която представляват;
– копия от презентации, материали, лекции,
които са използвани в рамките на дейността;
– копие от пакета материали за участниците;
– формуляри за обратна връзка, съдържащи
оценка и препоръки от участниците;
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– публикации в пресата;
– снимки от мероприятието.
2. Работни срещи:
– списъци на участниците, съдържащи трите
имена, адрес, телефон и e-mail за контакти, и име на
организацията/институцията, която представляват;
– детайлна програма на срещите;
– протоколи от срещите.
3. Обучение
– списъци на участниците, съдържащи трите
имена, адрес, телефон и e-mail за контакти, и име на
организацията/институцията, която представляват;
– учебна програма;
– учебни материали;
– формуляри за оценка на обучението от
участниците;
– копия от удостоверения/дипломи за завършен курс;
– доклад за обучението и обобщение на формулярите за обратна връзка;
– публикации в пресата.
4. Външни експерти:
– доклад за извършената работа;
– копие от материалите, които са разработени;
– формуляр за доказване на вложения труд.
5. Други:
– договори;
– фактури, ведно с фискален бон, платежно
нареждане;
– брошури, дипляни, карти;
– други.

Приложение № 8
към чл. 52
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ПО ОС 4 „ЛИДЕР“
А. ПО ДЕЙНОСТТА НА МИГ
1. Получателят на финансовата помощ – Местната инициативна група, поставя в адреса на управлението си на видно място трайна пояснителна
табела или билборд с информация за подпомагане
на дейността му от Европейския земеделски фонд
за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
2. Табелата или билбордът по ал. 1 съдържа:
- наименованието на МИГ, която се подпомага;
- знамето на Европейския съюз с пояснение
за неговата роля;
- националното знаме на Република България;
- както и думите: „Европейски земеделски фонд
за развитие на селските райони: Европа инвестира
в селските райони“.
- Табелата съдържа и логото на Лидер:
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4. Знамето на Европейския съюз се изобразява
върху табела с правоъгълна форма, на син или
бял фон с 12 златни или черни звезди, чиито върхове не се докосват и образуващи кръг, съгласно
описанието по-долу.

5. Техническите изисквания към информацията
във връзка с оповестяване на подпомагането на
дейността от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони се определят съгласно
Приложение № VІ към чл. 58, ал. 3 от Регламент
(ЕО) № 1974/2006 г. на Комисията от 15 декември
2006 г., определящ подробни правила за прилагане
на Регламент (ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.
Б. ПО ПРОЕКТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ
1. Получателят/ите на финансова помощ по
проект за прилагане на стратегията за местно
развитие на дадена МИГ спазва изискванията за
публичност на дейността и източниците на финансирането, заложени в наредбата за съответната
дейност/мярка от ПРСР.
2. Когато проектът (дейността) съответства на
дейност/мярка по Регламент (ЕО) № 1698/2005 г.
на Съвета или на друга дейност/мярка, то се
спазват изискванията на Приложение № VІ към
чл. 58, ал. 3 от Регламент (ЕО) № 1974/2006 г.
на Комисията от 15 декември 2006 г., определящ
подробни правила за прилагане на Регламент
(ЕО) № 1698/2005 г. на Съвета.
13774

Министър: М. Найденов

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № 8
от 17 декември 2009 г.

за утвърждаване на образците на актовете за
общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и
за определяне реда за съставянето, воденето
и съхраняването им
Раздел I
Общи положения

3. Информацията по ал. 2 заема не по-малко
от 25 % от табелата или билборда.

Чл. 1. С тази наредба се утвърждават образ
ците на актовете за общинска собственост, на
досие на имот – общинска собственост, и на

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

регистрите, предвидени в Закона за общинската
собственост, и се определя редът за съставянето,
воденето и съхраняването им.
Чл. 2. Утвърждават се образци на:
1. акт за публична общинска собственост
(приложение № 1);
2. акт за частна общинска собственост (приложение № 2);
3. акт за поправка на акт за публична общинска собственост (приложение № 3);
4. акт за поправка на акт за частна общинска
собственост (приложение № 4);
5. досие на имот – общинска собственост
(приложение № 5);
6. протокол за предаване на имот – общинска собственост (приложение № 6);
7. главен регистър за публична общинска
собственост (приложение № 7);
8. главен регистър за частна общинска собственост (приложение № 8);
9. регистър за общинските предприятия
(приложение № 9);
10. регистър за търговските дружества с
общинско участие (приложение № 10);
11. регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината (приложение № 11);
12. регистър за гражданските дружества, в
които участва общината (приложение № 12).
Раздел II
Актове за публична и частна общинска собственост. Акт за поправка на акт за публична
и частна общинска собственост. Досие на
имот – общинска собственост. Протокол за
предаване на имот – общинска собственост
Чл. 3. Актове за общинска собственост се
съставят по образците, утвърдени от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
и министъра на правосъдието (приложения
№ 1 и 2).
Чл. 4. Актове за общинска собственост
се съставят за всички имоти – общинска
собственост, с изключение на имотите, посочени в чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската
собственост, освен ако в специален закон е
предвидено друго.
Чл. 5. Актовете за общинска собственост на
имотите – общинска собственост, се съставят в
два екземпляра от длъжностно лице, определено
от кмета на общината. Първият екземпляр се
съхранява в службата по вписванията, а вто
рият – в общината. Препис от акта се изпраща
в 7-дневен срок от вписването му на службата
по геодезия, картография и кадастър и на лицата, на които е предоставен имотът.
Чл. 6. Поредният номер на съставения акт
се изписва с арабски цифри.
Чл. 7. (1) Актът за публична общинска
собственост съдържа следните раздели: раздел
1 „Дата на съставяне“, раздел 2 „Правно основание“, раздел 3 „Вид и описание на имота“,
раздел 4 „Местонахождение на имота“, раздел 5
„Граници на имота“, раздел 6 „Данъчна оценка
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на имота към момента на утвърждаване на акта“,
раздел 7 „Съсобственици“, раздел 8 „Номер и
дата на съставени по-рано актове“, раздел 9
„Предоставени права за управление“, раздел
10 „Актосъставител“ и раздел 11 „Забележки“.
(2) Актът за частна общинска собственост
съдържа следните раздели: раздел 1 „Дата
на съставяне“, раздел 2 „Правно основание“,
раздел 3 „Вид и описание на имота“, раздел 4
„Местонахождение на имота“, раздел 5 „Граници на имота“, раздел 6 „Данъчна оценка на
имота към момента на утвърждаване на акта“,
раздел 7 „Съсобственици“, раздел 8 „Номер и
дата на съставени по-рано актове“, раздел 9
„Предоставени права за управление“, раздел
10 „Актосъставител“ и раздел 11 „Забележки“.
Чл. 8. В раздел 1 „Дата на съставяне“ с
арабски цифри се посочва датата на утвърж
даване на акта.
Чл. 9. (1) В раздел 2 „Правно основание“ се
вписва основанието, на което се съставя актът,
и/или основанието, на което имотът – общинска собственост, е придобит от общината.
(2) Основанията за придобиване на имота от
общината са посочени в чл. 2, ал. 1 от Закона
за общинската собственост.
Чл. 10. (1) В раздел 3 „Вид и описание на
имота“ се отразява видът на имота:
1. незастроен поземлен имот – урегулиран
(УПИ) или неурегулиран (ПИ);
2. сграда, обект в сграда, идеални части от
сграда или от обект в сграда (жилищна сграда,
жилище, гараж, ателие, магазин, работилница, склад, административна сграда, обект в
административна сграда, сграда за социални,
учебни, просветни, културни, спортни и здравни
дейности, хотели и други сгради за подслон,
места за настаняване, заведения за хранене и
развлечения, производствени сгради и други)
с посочване на етажност и застроена площ;
3. прилежащ поземлен имот към сградата
и площта му;
4. гори и земи от общинския горски фонд
съгласно Закона за горите;
5. земеделски земи от общинския поземлен
фонд;
6. нарушени територии съгласно чл. 8, т. 5
от Закона за устройство на територията.
(2) Когато се съставя акт за общинска собственост за жилище или друг обект в сграда,
задължително се посочват: застроената площ
на имота, видът и броят на жилищните помещения, помещенията със спомагателно и
обслужващо предназначение, в т. ч. складовите
и таванските помещения (когато има такива),
отворените пространства – балкони, лоджии и
тераси, като задължително се посочва размерът
на прилежащите идеални части от общите части
на сградата и от отстъпеното право на строеж,
респективно от поземления имот, върху който
е построена сградата, като идеалните части се
изразяват в процент или в дробно число.
(3) За складовите и таванските помещения
се посочват площта и номерата им.
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(4) Етажността на сградата с арабски цифри
се посочва в брой на надземните етажи.
(5) Цифрите (арабски и римски), които се
вписват в раздел 3 „Вид и описание на имота“,
се изразяват и словом в скоби след съответното число.
(6) Конструкцията на сградата се посочва
съгласно конструктивно-технологическите характеристики на обекта. Ако сградата е пристроявана и надстроявана и има различие в
конструкциите, се посочват конструкцията на
основната част на сградата и отделно конструкциите на пристрояваната и надстрояваната част.
(7) Задължително се посочва годината на
въвеждане в експлоатация на сградата, респективно на пристроената или надстроената част
от сградата, или удостоверението по § 16 от
преходните разпоредби на Закона за устройство
на територията.
Чл. 11. (1) В раздел 4 „Местонахождение
на имота“ се вписват данните, установяващи
местонахождението на имота: област, община,
населено място, район, местност, квартал, номер
на урегулиран поземлен имот (УПИ) съгласно
действащия подробен устройствен план на населеното място, номер на поземления имот (ПИ),
жилищен комплекс, улица и административен
номер, номер на блок, вход, етаж, номер на
апартамент, гараж или друг обект и др., а за
имот извън строителните граници – землище,
местност, номер на имот по картата на възстановената собственост (КВС).
(2) Кварталът и номерът на УПИ се посочват съгласно действащия подробен устройствен
план, като се посочва и номерът на решението
или заповедта, с която е одобрен действащият
подробен устройствен план на населеното място.
(3) Когато има влязла в сила кадастрална
карта за имота, се посочва и идентификационният номер по кадастрална карта.
Чл. 12. (1) В раздел 5 „Граници на имота“ се
посочват данни относно съседните имоти чрез
посочване на номерата им съгласно действащия
подробен устройствен план или номерата на
неурегулираните поземлени имоти, булеварди,
улици, алеи, пътища и др.
(2) Когато има влязла в сила кадастрална
карта, се посочват и идентификационните номера на съседните имоти по кадастрална карта.
(3) Когато се съставя акт за общинска собственост за жилище или друг обект в сграда,
като граници на имота се посочват номерата
на съседните обекти в сградата. Складовите и
таванските помещения се индивидуализират
чрез посочване на номерата на съседните им
обекти.
(4) Когато има влязла в сила кадастрална
карта, се посочват и идентификационните номера на съседните жилища или други обекти
в сградата по кадастрална карта.
(5) Съседните имоти се изброяват последователно, като се започва от посока север по
посока на часовниковата стрелка: север – се-
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вероизток – изток – югоизток – юг – югозапад – запад – северозапад, в зависимост от
разположението на съседните имоти.
Чл. 13. В раздел 6 „Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта“ се
вписва данъчната оценка на съответния имот,
валидна към момента на утвърждаване на акта.
Чл. 14. (1) В раздел 7 „Съсобственици“ се
посочват при съсобствени имоти данните за
съсобствениците и притежаваните от тях идеални
части от имота. Идеалните части се изразяват
в процентно съотношение или в дробно число.
(2) Цифрите, които се вписват в раздел 7
„Съсобственици“, се изразяват и словом в скоби
след съответното число.
Чл. 15. В раздел 8 „Номер и дата на съставени по-рано актове“ се посочват номерата и
датите на всички съставени по-рано актове за
общинска собственост за същия имот.
Чл. 16. (1) В раздел 9 „Предоставени права
за управление“ се вписват юридическите лица
на общинска бюджетна издръжка, звената на
общинска бюджетна издръжка, други юридически лица на бюджетна издръжка или техните
териториални структури, на които имотът е
предоставен за управление. Вписват се номерът и датата на актовете, с които имотът е
предоставен за управление.
(2) В случаите, когато имотът – общинска
собственост, не е предоставен за управление по
установения ред, се вписва, че имотът се управлява от кмета на общината на основание чл. 12,
ал. 5 от Закона за общинската собственост.
Чл. 17. В раздел 10 „Актосъставител“ се
посочват трите имена и длъжността на актосъставителя. Актът се утвърждава от кмета на
общината.
Чл. 18. (1) В раздел 11 „Забележки“ се вписват обстоятелствата, подлежащи на вписване
в съответните раздели на акта за общинска
собственост след изчерпване на определеното
в одобрения образец пространство.
(2) В раздел 11 „Забележки“ се вписват всички съществени обстоятелства, касаещи статута
на имота, предприетите по отношение на него
действия на управление и разпореждане, други
обстоятелства (номер и дата на съставени актове
за поправка на акта за общинска собственост;
номер и дата на заповеди на кмета на общината
за отписване на имота или части от имота от
актовите книги; временни постройки, които
съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за общинската
собственост не са предмет на раздел 3; съборени
сгради; номер и дата на съставяне на нов акт
за общинска собственост и др.), възникнали
или настъпили след утвърждаването на акта
за общинска собственост и неизискващи съставянето на нов акт.
(3) Всяко вписване в раздел 11 „Забележки“
на акта за общинска собственост, с изключение на вписванията по ал. 1, се утвърждава от
органа, утвърдил акта.
Чл. 19. (1) Нов акт за общинска собственост
се съставя при:
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1. промяна на характера на собствеността
от публична в частна или обратно;
2. при възникване на обстоятелствата по
чл. 59 от Закона за общинската собственост.
(2) В случаите по ал. 1 в новия акт за
общинска собственост се посочват номерът и
датата на стария акт. Промяната се отбелязва
и в стария акт и в регистрите.
Чл. 20. При установяване на допусната явна
фактическа грешка след съставянето на акта
за общинска собственост отстраняването є се
извършва с акт за поправка по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и
благоустройството и министъра на правосъдието
(приложения № 3 и 4).
Чл. 21. (1) Актът за поправка на акт за
публична общинска собственост съдържа разделите по чл. 7, ал. 1 с изключение на раздел
8 „Номер и дата на съставени по-рано актове”.
(2) Актът за поправка на акт за частна
общинска собственост съдържа разделите по
чл. 7, ал. 2 с изключение на раздел 8 „Номер
и дата на съставени по-рано актове”.
Чл. 22. (1) За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от министъра
на регионалното развитие и благоустройството и
министъра на правосъдието (приложение № 5).
(2) Към досието по ал. 1 се прилагат копие
от акта за собственост и всички документи,
послужили за съставянето на акта (документи,
удостоверяващи възникването, изменението
и прекратяването на правото на собственост
на общината, предоставените права на трети
лица, други данни за имота), скица на имота,
съгласно действащия към момента на съставянето на акта регулационен и застроителен
план, респективно кадастрална карта.
Чл. 23. Фактическото предаване на
имот – общинска собственост, се извършва с
протокол по образец, утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството и
министъра на правосъдието (приложение № 6).
Раздел III
Регистри, предвидени в Закона за общинската
собственост
Чл. 24. След съставянето на всеки акт за общинска собственост данните и обстоятелствата,
констатирани в него, се вписват в зависимост от
характера на собствеността в главния регистър
за публична общинска собственост или в главния регистър за частна общинска собственост.
Чл. 25. В главния регистър за публична
общинска собственост (приложение № 7) се
вписват:
1. поредният номер и датата на съставяне
на акта за общинска собственост (графа № 2);
2. номерът на досието, в което се съхраняват документите, послужили за съставянето на
акта (графа № 3);
3. местонахождението на имота (графа № 4);
4. видът и описанието на имота (графа № 5);
5. данъчната оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта (графа № 6);
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6. предоставените права за управление – вписват се юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, звената на общинска
бюджетна издръжка, други юридически лица на
бюджетна издръжка или техните териториални
структури, на които имотът или част от него е
предоставен за управление, както и договорите
за наем (графа № 7);
7. възникналите по силата на закон или учредените по силата на правен акт ограничени
вещни права върху имота на основание чл. 7,
ал. 2, изречение второ от Закона за общинската собственост (графа № 8) и наличието на
концесионен договор (графа № 9);
8. актове, по силата на които имотът или
част от него е престанал да бъде общинска
собственост (графа № 10);
9. номерът на заповедта за отписване на
акта за общинска собственост, номерът и датата
на съставяне на акта за поправка на акта за
общинска собственост и номерът и датата на
съставяне на нов акт за общинска собственост
(графа № 11).
Чл. 26. В главния регистър за частна общинска собственост (приложение № 8) се вписват:
1. поредният номер и датата на съставяне
на акта за общинска собственост (графа № 2);
2. номерът на досието, в което се съхраняват документите, послужили за съставянето на
акта (графа № 3);
3. местонахождението на имота (графа № 4);
4. видът и описанието на имота (графа № 5);
5. данъчната оценка на имота към момента
на утвърждаване на акта (графа № 6);
6. предоставените права за управление – вписват се юридическите лица на общинска бюджетна издръжка, звената на общинска
бюджетна издръжка, други юридически лица
на бюджетна издръжка или техните териториални структури, на които имотът или част
от него е предоставен за управление, както и
договорите за наем със срок на действие до 3
години (графа № 7);
7. разпоредителните действия с имота или
с част от имота – вписва се видът на правната сделка – продажба, замяна, делба, наем
със срок на действие, по-дълъг от 3 години,
и учредени ограничени вещни права, както и
лицето, придобило права (графа 8);
8. включването на имота в капитала на търговско дружество с общинско участие (графа
№ 9);
9. актове, по силата на които имотът или
част от него е престанал да бъде общинска
собственост (графа № 10);
10. номерът на заповедта за отписване на
акта за общинска собственост, номерът и датата
на съставяне на акта за поправка на акта за
общинска собственост и номерът и датата на
съставяне на нов акт за общинска собственост
(графа № 11).
Чл. 27. В общината се създават и поддържат регистри за общинските предприятия, за
търговските дружества с общинско участие,
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за юридическите лица с нестопанска цел и
за гражданските дружества, в които участва
общината.
Чл. 28. В регистъра за общинските предприятия (приложение № 9) се вписват:
1. наименованието на предприятието (графа
№ 2);
2. номерът и датата на приемане на решението на общинския съвет за създаването,
преобразуването и закриването на общинското
предприятие (графа № 3);
3. предметът на дейност на предприятието
(графа № 4);
4. органите на управление на предприятието
(графа № 5);
5. броят заети лица по щатно разписание
(графа № 6);
6. предоставеното на предприятието недвижимо общинско имущество чрез посочване на
актовете за общинска собственост (графа № 7).
Чл. 29. В регистъра за търговските дружества с общинско участие (приложение № 10)
се вписват:
1. наименованието на търговското дружество
(графа № 2);
2. данните за търговската регистрация на
търговското дружество, в това число за преобразуването и прекратяването му (графа № 3);
3. размерът на общинското участие в капитала на търговското дружество (графа № 4);
4. лицата, които представляват общината в
органите за управление и контрол на търговското дружество (графа № 5);
5. възнаграждението на лицата, които представляват общината в тези органи (графа № 6).
Чл. 30. В регистъра за юридическите лица
с нестопанска цел, в които участва общината
(приложение № 11), се вписват:
1. наименованието на юридическото лице с
нестопанска цел (графа № 2);
2. организационната форма на юридическото
лице с нестопанска цел (графа № 3);
3. седалището и адресът на юридическото
лице с нестопанска цел (графа № 4);
4. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в юридическото лице с
нестопанска цел (графа № 5);
5. определянето за осъществяване на дейност
в обществена или частна полза (графа № 6);
6. преобразуване, прекратяване и заличаване на юридическото лице с нестопанска цел
(графа № 7).
Чл. 31. В регистъра за гражданските дружества, в които участва общината (приложение
№ 12), се вписват:
1. наименованието на гражданското дружество (графа № 2);
2. целта на гражданското дружество (графа
№ 3);
3. съдружниците (графа № 4);
4. вноската и делът на общината (графа № 5);
5. имената и длъжностите на лицата, представляващи общината в гражданското дружество
(графа № 6);
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6. срокът на договора и прекратяване на
гражданското дружество (графа № 7).
Раздел IV
Изисквания за съставянето и съхраняването
на актовете за общинска собственост
Чл. 32. Предходно съставените актове за
общинска собственост не подлежат на унищожаване. Те се прилагат заедно с досиетата,
послужили за съставянето им, към досието на
акта, който подлежи на съставяне.
Чл. 33. Актовете за общинска собственост
се съставят във формат „А4“, символите (букви и цифри) се изписват в шрифт „Times New
Roman“, при размер на шрифта „12“.
Чл. 34. Актовете за общинска собственост
се съхраняват в актови книги за имотите – общинска собственост. Актовите книги съдържат
общо по 200 акта.
Раздел V
Ред за водене и съхранение на регистрите,
предвидени в Закона за общинската собственост
Чл. 35. Регистрите, предвидени в Закона
за общинската собственост, се водят от упълномощено от кмета на общината длъжностно
лице (длъжностни лица).
Чл. 36. Регистрите, предвидени в Закона
за общинската собственост, се съхраняват
безсрочно.
Чл. 37. Размерът на всеки отделен лист на
регистрите по тази наредба е във формат „А3“.
Регистрите съдържат общо по 200 листа.
Чл. 38. По преценка на кмета на общината
могат да бъдат съставяни и поддържани спомагателни регистри. Обстоятелствата, подлежащи
на вписване в спомагателния регистър, трябва
да са идентични на тези в главния регистър.
Чл. 39. По преценка на кмета на общината
могат да се създават и поддържат картотеки
към главните регистри за публична и частна
общинска собственост.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание § 37
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на
Закона за общинската собственост (ДВ, бр. 54
от 2008 г.) и отменя Наредба № 5 от 2005 г.
за утвърждаване на образците на актовете за
общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и
за определяне реда за съставянето, воденето и
съхраняването им (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.;
попр., бр. 82 от 2005 г.).
§ 2. Министърът на регионалното развитие и
благоустройството дава указания по прилагане
на наредбата.
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Р. Плевнелиев
Министър на правосъдието:
М. Попова
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Приложение № 1
към чл. 2, т. 1 и чл. 3

РЕПУБЛИКА

Б Ъ Л ГА Р И Я

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЩИНА ………………………..……. ОБЛАСТ ……………………………………
УТВЪРЖДАВАМ: ……..….............………

Вписване по ЗС/ПВ

(подпис и печат)

Служба по вписванията:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
		 …………………………….
(име и фамилия)

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
…………………….……….....
(име и фамилия)
АКТ №
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър
Досие
1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА
4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА
5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА
6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА
НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:
7. СЪСОБСТВЕНИЦИ
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ

9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ:
..................
(Подпис)
11. ЗАБЕЛЕЖКИ:
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Приложение № 2
към чл. 2, т. 2 и чл. 3

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЩИНА ………………………..…… ОБЛАСТ ……………………………….….
УТВЪРЖДАВАМ: ……..............…………

Вписване по ЗС/ПВ

(подпис и печат)

Служба по вписванията:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
		 …………………………….
(име и фамилия)

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
…………………….………
(име и фамилия)
АКТ №
ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Регистър
Досие
1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА

5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА

6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА
НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:
7. СЪСОБСТВЕНИЦИ
8. НОМЕР И ДАТА НА СЪСТАВЕНИ ПО-РАНО АКТОВЕ
9. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
10. АКТОСЪСТАВИТЕЛ:
.................
(Подпис)
11. ЗАБЕЛЕЖКИ:
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Приложение № 3
към чл. 2, т. 3 и чл. 20

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЩИНА ………………………….. ОБЛАСТ …………………………….
УТВЪРЖДАВАМ: ……..…….............……
(подпис и печат)
КМЕТ НА ОБЩИНА:
		 …………………………….
(име и фамилия)

Регистър
Досие

Вписване по ЗС/ПВ
Служба по вписванията:
СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
…………………….………
(име и фамилия)

АКТ №
ЗА ПОПРАВКА НА АКТ
ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ № … …/… … г.

1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА

5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА

6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА НА
УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:
7. СЪСОБСТВЕНИЦИ
8. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

9. АКТОСЪСТАВИТЕЛ:
10. ЗАБЕЛЕЖКИ:

................
(Подпис)
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Приложение № 4
към чл. 2, т. 4 и чл. 20

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО И МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ОБЩИНА …………………………….. ОБЛАСТ …………………………….
УТВЪРЖДАВАМ: …….................…………

Вписване по ЗС/ПВ

(подпис и печат)

Служба по вписванията:

КМЕТ НА ОБЩИНА:
		 …………………………….
(име и фамилия)

СЪДИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА:
…………………….………
(име и фамилия)
АКТ №
ЗА ПОПРАВКА НА АКТ

ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ №……/……г.
Регистър
Досие
1. ДАТА НА СЪСТАВЯНЕ
2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
3. ВИД И ОПИСАНИЕ НА ИМОТА

4. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА

5. ГРАНИЦИ НА ИМОТА
6. ДАНЪЧНА ОЦЕНКА НА ИМОТА КЪМ МОМЕНТА
НА УТВЪРЖДАВАНЕ НА АКТА:
7. СЪСОБСТВЕНИЦИ
8. ПРЕДОСТАВЕНИ ПРАВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ:
9. АКТОСЪСТАВИТЕЛ:
.................
(Подпис)
10. ЗАБЕЛЕЖКИ:
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Приложение № 5
към чл. 2, т. 5 и чл. 22
ДОСИЕ
НА ИМОТ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№ ………/………………г.
1. Вх. № на преписка ………………….
2. Копие от акт за общинска собственост № …………./…………….. г.
3. Документи, послужили за съставянето на акта за общинска собственост (акт на компетентен орган,
съдебно решение, договор, завещание, заповед за деактуване и др.)…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......……
4. Документи, удостоверяващи предоставени права на трети лица (договор за учредено право на ползване,
концесия, право на строеж, акт на общински съвет и др.)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….............................………
5. Скица на имота по действащия към момента на съставянето на акта регулационен и застроителен план
…………………………….…………………………………………………..........................................................................................................….
6. Скица на имота по одобрена към момента на съставянето на акта кадастрална карта (при наличие на
одобрена кадастрална карта) …………………………………………..............................................................................………………..
7. Данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване на акта …………………………………………………………………
………………………….....................................................................................................................................................……..........
ПОЯСНЕНИЕ: Номерът на досието съответства на номера на акта за общинска собственост.
При съставяне на нов акт за общинска собственост към досието на новосъставения акт за общинска
собственост се прилага/т досието/досиетата на съставените по-рано актове за същия имот.
При съставяне на акт за поправка на акт за общинска собственост към досието на акта за поправка се
прилага досието на акта за общинска собственост, за който се извършва поправката.
Приложение № 6
към чл. 2, т. 6 и чл. 23
ПРОТОКОЛ
за предаване на имот – общинска собственост,
на основание…………………….
(договор за наем, акт на компетентен орган за предоставено право на управление, разпоредителна
сделка и др.)
Днес, ………………… година, в изпълнение на ………….............……………………………………………………………………………………
………………………….....................................................................................................................................................……..........
(посочва се актът на общинския съвет, кмета на общината, ръководителя на ведомство, областния управител
или други основания)
…………………………………………………………….............................................................................…………..……., комисия в състав:
1. ……………………………………………………............................................................………… ЕГН .........................…………………….
		
(име, презиме и фамилия)
2. ……………………………………………………............................................................………… ЕГН .........................…………………….
		
(име, презиме и фамилия)
3. ……………………………………………………............................................................………… ЕГН .........................…………………...,
		
(име, презиме и фамилия)
назначена със Заповед № ………………………............................................…………….... на …………............................……………
……………………………………………………………………........................................................…..., и комисия в състав:
1. ……………………………………………………............................................................………… ЕГН .........................…………………….
		
(име, презиме и фамилия)
2. ……………………………………………………............................................................………… ЕГН .........................…………………….
		
(име, презиме и фамилия)
3. ……………………………………………………............................................................………… ЕГН .........................…………………...,
		
(име, презиме и фамилия)
назначена със Заповед № ………………………............................................…………….... на …………............................……………
………………………….....................................................................................................................................................……..........
(в случаите, в които страна по приемането (предаването) на имота е физическо или юридическо лице, се
записват имената, ЕГН и личните данни на лицето или на упълномощеното от него лице),
извърши фактическото предаване и приемане на общинския имот, находящ се в
гр. ……………………......................….., ул. ………………………………………………..............................................................…..... №…...,
представляващ ………….....................................................................................………………………………………………………………….
(прави се описание на имота по вид и предназначение)
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………………………….....................................................................................................................................................……..........
………………………….....................................................................................................................................................……..........
………………………….....................................................................................................................................................……..........
При извършване на приемно-предавателните действия имотът се намира в следното състояние:
………………………….....................................................................................................................................................……..........
………………………….....................................................................................................................................................……..........
………………………….....................................................................................................................................................……..........
Предали имота:
1. ……………................………….
2. ……………................………….
3. ……………................………….

Приели имота:
1. ……………................………….
2. ……………................………….
3. ……………................………….

Гр. ……………………...
………………..……….….
(дата, година)
ПОЯСНЕНИЕ: В протокола се описват (отразяват) всички основни и спомагателни обекти, теренът, подобренията върху терена и изграденото, съоръженията, контролно-измервателните уреди, техните отчетни
показания и всички други обекти съобразно акта на общинския съвет, кмета на общината, ръководителя на
ведомство или областния управител.
Прави се оценка на физическото състоянието на имота и се посочват неговата балансова стойност и
данъчна оценка.
Протоколът се подписва от членовете на приемно-предавателните комисии.
Накрая се отбелязват мястото и датата, на която е приключило предаването и е оформен документът за
приемане и предаване (протоколът).

Приложение № 7
към чл. 2, т. 7 и чл. 25
Главен регистър за публична общинска собственост
№ № и дата на
по
съставяне
ред на акта за
общинска
собственост

1

Но- Месмер тонана
хождо- дение
сие

2

3

4

Вид и
Данъчна
опи
оценка на
сание имота към
на
момента на
имота утвърждаване на акта

5

6

Предоставени
права за
управление

7

Възникнали Наличие Актове, по
или учреде- на дого- силата на
ни огранивор за които имочени вещни концесия тът/част
права върху
от имота е
имота на
престанал
основание
да бъде
чл. 7, ал. 2,
общинска
изречение
собствевторо от
ност
ЗОС

8

9

10

Заповед за отписване на акта
за общинска
собственост,
№ и дата на
съст авяне на
акт за поправка на акта за
общинска собственост, № и
дата на съставяне на нов акт
за общинска
собственост
11

Приложение № 8
към чл. 2, т. 8 и чл. 26
Главен регистър за частна общинска собственост
№ и
№
НоМеВид и
по дата на мер
сто- опис ание
ред съста- на до- нахож- на имота
вяне на сие дение
акта за
общинска собственост

1

2

3

4

5

Данъчна
оценка
на имота към
момента
на утвърждаване
на акта

6

Предоста- Разпоре- Включен Актове,
Заповед за
вени прадив капи- по силата отписване на
ва за уптелни
тала на на които акта за общинравление действия търгов- имотът/
ска собствес имота ско дру- част от ност, № и дата
(част от жество имота е
на съставяне
имота)
с об- престанал на акт за пощинско да бъде правка на акта
участие общинска за общинска
собстве- собственост, №
ност
и дата на съставяне на нов
акт за общинска собственост
7
8
9
10
11
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Приложение № 9
към чл. 2, т. 9 и чл. 28
Регистър за общинските предприятия
№ Наимено- № и дата на приПредмет на
Органи на
Брой заети лица
Предоставено на предпо вание на емане на решенидейност на
управление на по щатно раз- приятието недвижимо обред предприя- ето на общинския предприятието предприятието
писание
щинско имущество – акт
тието
съвет за създаваза общинска собственост
нето, преобразува№/дата
нето и закриването на общинското
предприятие
1
2
3
4
5
6
7

Приложение № 10
към чл. 2, т. 10 и чл. 29
Регистър за търговските дружества с общинско участие
№ Наименование
по на търговското
ред
дружество

1

2

Данни за търговската
Размер на
Лица, които представля- Възнаграждение на лицарегистрация на търгов- общинското ват общината в органите та, които представляват
ското дружество, в т.ч.
участие в
за управление и контрол общината в тези органи
за преобразуването и капитала на на търговското дружество
прекратяването му
търговското
дружество
3
4
5
6

Приложение № 11
към чл. 2, т. 11 и чл. 30
Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината
№ Наименование Организационна
Седалище
по на юридическо- форма на юрии адрес на
ред то лице с несто- дическото лице с юридическото
панска цел
нестопанска цел лице с нестопанска цел
1

2

3

4

Имена и длъжности
на лицата, представляващи общината в
юридическото лице с
нестопанска цел
5

Определянето
Преобразуване,
за осъщест- прекратяване и завяване на
личаване на юридейност в об- дическото лице с
ществена или
нестопанска цел
частна полза
6
7

Приложение № 12
към чл. 2, т. 12 и чл. 31
Регистър за гражданските дружества, в които участва общината
№
Наименование
по на гражданското
ред
дружество
1

13823

2

Цел на граж
данското
дружество
3

Съдруж- Вноска
Имена и длъжности на
ници
и дял на
лицата, представляващи
общината общината в гражданското
дружество
4
5
6

Срок на договора и
прекратяване на гражданското дружество
7
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за отменяне на Наредба № 3 от
1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и
противопожарна охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.)
Член единствен. Наредба № 3 от 1996 г. за
инструктажа на работниците и служителите по
безопасност, хигиена на труда и противопожарна
охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата влиза в
сила от 1.01.2010 г.
Министър на труда и социалната политика:
Т. Младенов
Министър на здравеопазването:
Б. Нанев
13775

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8 от
2008 г. и бр. 3 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца (клона/поделението), служебен номер,
издаден от НАП за осигурители и самоосигуряващи се лица; самоосигуряващите се лица,
които са съдружници в търговски дружества
или собственици на ЕООД, и физическите
лица – членове на неперсонифицирани дружества, вписват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/
ЕИК на търговеца или служебен номер на
дружеството;“
б) в т. 2 след думите „самоосигуряващи
се“ се добавя „вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Самоосигуряващите се лица, които имат
задължение за внасяне на вноски на основание
чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване, подават в компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите
декларация образец № 7 съгласно приложение
№ 7 за възникване на задължението за внасяне
на вноски на това основание, в която вписват:
1. имената по документ за самоличност,
единния граждански номер/личен номер на
чужденец (служебен номер);
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2. началната дата от периода, за който
възниква задължението за внасяне на вноски
на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за
здравното осигуряване.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „в компетентната“ се заменят с
„в съответната компетентна“;
б) създава се т. 4:
„4. от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника
или работодателя в срок – не по-късно от 10
дни след внасянето на осигурителните вноски
за лицата по чл. 4а от Кодекса за социално
осигуряване, чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а от
Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани
на работа в чужбина.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Декларация образец № 3 се подава в
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до 10 дни след
края на месеца, за който се отнасят данните:
1. от Българската православна църква или
други признати по нормативно установен ред
вероизповедания за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7
от Закона за здравното осигуряване;
2. от училищата за лицата над 18-годишна
възраст, които учат редовно до завършване на
средното образование;
3. от висшите училища за лицата по чл. 40,
ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за здравното осигуряване;
4. от Агенцията за социално подпомагане
за лицата, които отговарят на условията за
получаване на месечни социални помощи и
целеви помощи за отопление, и за родителите,
осиновителите или съпрузите, които полагат
грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят
от чужда помощ;
5. от специализираните институции за социални услуги за настанените при тях лица;
6. от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към министъра на правосъдието за
лишените от свобода и задържаните под стража;
7. от Агенцията за бежанците за лицата
по чл. 40, ал. 3, т. 7 от Закона за здравното
осигуряване.“
3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Декларация образец № 7 се подава в
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите до края на
месеца, следващ месеца, през който е възникнало задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното
осигуряване.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Декларации образец № 1, 3 и 5 не се
подават за коригиране и заличаване на данни
след изтичане на 3 години от датата, на която
са били дължими осигурителните вноски. В
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тези случаи декларации се подават само след
изрични указания на Националната агенция за
приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
Декларация образец № 6, подадена от лицата
по ал. 3, т. 1, може да се коригира до края
на месеца, следващ месеца на възникване на
задължението за подаване на декларацията.
Декларация образец № 6, подадена от лицата
по ал. 3, т. 2, може да се коригира до изтичане
на срока за подаването є.“
5. Алинея 5 се отменя.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Националният осигурителен институт
подава данни за лицата, които са:
1. пенсионери от държавното обществено
осигуряване;
2. получаващи парични обезщетения за
безработица;
3. получаващи обезщетения по чл. 230,
ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(9) Данните за лицата по ал. 8, т. 1 се подават с декларация образец № 3, а данните по
ал. 8, т. 2 и 3 – с декларация образец № 1, в
срок до 20-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят тези данни.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При
попълване на декларацията в т. „12. Вид осигурен“ се вписва код 22.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 8 след думите „декларация образец
№ 1“ се добавя „с код за корекция“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) При прекъсване или при прекратяване
на трудовата дейност декларацията образец № 1
за лицата по ал. 1 и ал. 6 се подава с данни
за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10
дни след внасяне на дължимите осигурителни
вноски с вид осигурен 12 и код „Корекция“.
За месеците до края на календарната година
самоосигуряващото се лице подава декларации
с вид осигурен 12 или 13, с код „Заличаване“.“
§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите „и ал. 5“ се заменят с „ал. 5 и ал. 7“, а думите „чл. 16 и 17“
се заменят с „и чл.17“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) декларациите по наредбата се подават
чрез попълване на утвърдените образци съгласно
указанията за попълването им, както следва:
1. декларация образец № 1 се подава на
хартиен носител, на електронен носител или
по интернет за сертифицирани клиенти;
2. декларация образец № 3 се подава на
електронен носител или по интернет за сертифицирани клиенти;
3. декларация образец № 5 се подава на
хартиен носител;
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4. декларация образец № 6 се подава на
хартиен носител, на електронен носител и
хартиен носител или по интернет за сертифицирани клиенти;
5. декларация образец № 7 се подава на
хартиен носител.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:
1. имат месечно повече от две осигурени
лица, подават декларации образец № 1 само
на електронен носител или по интернет за
сертифицирани клиенти;
2. имат месечно повече от 40 осигурени
лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6
само по интернет за сертифицирани клиенти.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За декларациите, подавани на електронен
носител или по електронен път, се използват
структура и формат, утвърдени със заповед
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Декларациите по ал. 1, точки от 1 до
4 на хартиен или електронен носител се подават с протокол съгласно приложение № 5,
подписан и подпечатан от задълженото лице
по тази наредба или негов представител, а за
самоосигуряващите се лица – подписан от
лицето. Когато се подава електронен носител,
върху него ясно и четливо се означава ЕИК
по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца.
Достоверността на информацията, подадена
с електронен носител, се доказва с подписа и
печата върху протокола. Протоколът се подава
в два екземпляра, единият от които остава в
компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1 думите „регистрирано с
ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца“
се заличават.
§ 7. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Данните за здравното осигуряване на самоосигуряващите се лица по чл. 40,
ал. 5 от Закона за здравното осигуряване се
въвеждат въз основа на платежния документ
за внесените осигурителни вноски за периода,
за който се отнасят.“
§ 8. В чл. 14 думата „обработват“ се заличава
и след думите „чл. 79, ал. 2“ се добавя „от“.
§ 9. Заглавието на чл. 15 се отменя.
§ 10. Параграф 3 от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 5, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица и чл. 39, ал. 1
и чл. 40, ал. 5, т. 2 от Закона за здравното
осигуряване.“
§ 11. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
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Подпис на работодателя
(самоосигуряващия се):

Печат, дата

3

4

5

2. Месец

34. Нетно възнаграждение

.

.

.

.

32. Лични вноски за доброволно пенсионно
осигуряване и доброволно осигуряване за
безработица
33. Лични вноски за доброволно здравно осиг.
и премии/вноски по договори за застраховки
"Живот и рента" и застраховки "Живот",
свързани с инвестиционен фонд

.

31. Месечен облагаем доход по чл. 24 от
ЗДДФЛ

.

.

29. Брутно трудово възнаграждение

27. Доход, върху който се дължат вноски само
за здравно сигуряване

21. Осигурителен доход,
върху който се дължат осигурителни вноски, с
изключение на сумата по т. 19

.

.

.

.

9. Област

31a. Начислен
месечен данък

30. % вноска за
фонд гарант. взем.
на раб. и служ.

ден

.

.

.

.

.

.

.

за сметка на
работодателя

.

.

.

.

за сметка на
осигуреното лице

месец

година

13.Код продължаване
на осигуряването

5.2 За ЛНЧ - пол
0 - мъж
1 - жена

28. Върху
сумата в т. 27.

22.1.Върху
сумите в
т. 19. и т. 21.

18. Върху
сумите в т.17
и 17.1

.

.

.

за сметка на
работодателя/самооси
гуряващия се

.

за сметка на
осигуреното лице

Процент осигурителни вноски за здравно осигуряване

12.4. Работодателят дължи вноски за месеца по Закона за
гарантираните вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя

8. Пощенски код

5.1. За ЛНЧ дата на раждане

4. Код на осигурителя

Процент осигурителни вноски за социално осигуряване

3. Година

20. За фонд
Пенсии върху
сумата в т. 19.
22. За фондове на
ДОО, без ТЗПБ
в/у сумите в т. 21.
22.2. За фонд
ТЗПБ върху
сумите в т. 21.
23.За Учителски
пенсионен фонд
в/у сумите в т. 21.
25. За профес.
пенс. фонд в/у
сумите в т. 19 и 21.
26.За универс.
пенс. фонд в/у
сумите в т. 19 и 21.

7. Инициали

12.3. Пореден номер на основна
иконом. дейност на осигурителя

11. Адрес по местоживеене на лицето

5. ЕГН (ЛНЧ)

1. Код корекция

17. Доход, върху който се дължат здравноосигу
рителни вноски за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигу
рителни вноски за периодите на отглеждане на
дете по чл.164 от Кодекса на труда.
17.2. Доход, от който е определено
паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане
19. Сума за социални разходи, върху която се
дължат осигурителни вноски

15. Ден, в който
осигуряването е
прекратено

12.2. Код иконом. дейност
на осигурения

6. Фамилия

2010
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16.8. В т.ч. часове положен извънреден
труд

16.2. Дни във временна неработоспособност с изключение на
дните по т. 16.5 ;16.6 и 16А
16.3. Дни за отглеждане на
малко дете и в неплатен отпуск
за бременност и раждане
16.4. Дни без осигурителни
вноски, зачетени за осигурителен стаж
16.5. Дни в трудова злополука,
за които е изплатено
парично обезщетение
16.6. Дни в професионална болест,
за които е изплатено
парично обезщетение
16.A.Дни във временна неработоспособност с изплатено възнаграждение от работодателя
16.7. Отработени часове - общо

1

12.1. Пореден номер на
квалификационна група
професии на осигурения

16.1.Отработени и други дни
с осигурителни вноски

16. Дни в
осигуряване - общо

14. Ден, от който
осигуряването е
възникнало

12. Вид
осигурен

10. Населено място

5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто

образец № 1
"Данни за осигуреното лице"

ДЕКЛАРАЦИЯ

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

БРОЙ 1
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Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
Декларация образец № 1 съдържа данни
за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване,
Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
на осигурените лица и облагаемия доход по
ЗДДФЛ. Декларация образец № 1 се подава
в компетентната териториална дирекция на
НАП от:
Работодатели, осигурители и техните клонове
и поделения – за всеки календарен месец не покъсно от деня, следващ деня на възникване на
последното задължение за внасяне на вноските
за този месец, освен при изплащане на аванс,
който не е единствено плащане за месеца;
Самоосигуряващите се лица – не по-късно
от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец;
Осигурителите и клоновете и поделенията
им за лицата, работещи без трудови правоотношения – не по-късно от 10 дни след изтичане
на срока по чл. 7, ал. 6 КСО;
Изпращащото ведомство (компетентния
български държавен орган), посредника или
работодателя в срок не по-късно от 10 дни след
внасянето на осигурителните вноски за лицата
по чл. 4а от Кодекса за социално осигуряване,
по чл. 13, ал. 4, чл. 16, 17 и 17а от Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на
работа в чужбина;
Националния осигурителен институт – за
лицата, получаващи парични обезщетения за
безработица, обезщетения по чл. 230, ал. 1 или
чл. 231, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на
подадена декларация;
– са изплатени възнаграждения за минало
време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване,
Учителски пенсионен фонд, фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“. В
тези случаи, освен коригираните, се попълват
и всички останали реквизити с данните от
подадената преди това декларация.
Когато за един и същ месец осигурителят
е подал повече от една основна декларация за
едно лице и се налага да се коригира една от
декларациите, се подава първо една заличаваща
декларация, след което се подават отново декларациите като основни, с коректните данни.
С код корекция „К“ не се коригират данните
в т. 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2).
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След приемането на коригираща декларация
се подава само нова коригираща или заличаваща декларация.
Попълва се буква „З“, когато се подава
декларация за заличаване на подадена вече
декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2,
3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за
един и същ месец осигурителят е подал повече
от една декларация за едно лице и се налага
да се заличи една от декларациите, първо се
подава една заличаваща декларация и след това
се подават отново декларациите с коректните
данни като основни.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например:
за януари се попълва 01.
3. Година – попълва се в четири позиции
годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя – попълва се ЕИК
по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП за осигурители.
5. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер
на чужденец или служебен номер, издаден от
НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ),
като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден
от НАП – дата на раждане – попълва се ден,
месец и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден
от НАП – пол – попълва се полът на лицето,
за което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и над
50 на сто – попълва се:
0 – ако лицето не е с трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане
50 и над 50 на сто;
1 – ако лицето е с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане 50 и
над 50 на сто.
6. Фамилия – попълва се с печатни букви
фамилията по документ за самоличност на
осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
8. Пощенски код – попълва се пощенският
код по местоживеене.
9. Област – попълва се областта, в която
се намира населеното място.
10. Населено място – попълва се град/село
по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето – попълва се точният адрес.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции
код, както следва:
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– 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 КСО при един работодател, включително и членове на кооперации,
работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа
категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора
категория труд;
– 04 – за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
– 05 – за държавни служители, доброволците
по Закона за защита при бедствия;
– 06 – за военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по
ЗМВР и по Закона за изпълнение на наказанията, които се пенсионират при условията на
първа категория;
– 07 – за следователи по Закона за съдебната власт;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен
стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово
правоотношение в кооперацията;
– 10 – за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, на
еднолични търговци, на неперсонифицирани
дружества, както и синдици и ликвидатори;
– 11 – за лица, осигурени за инвалидност
поради общо заболяване, за старост и за смърт,
и за трудова злополука и професионална болест;
– 12 – за самоосигуряващи се;
– 13 – за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– 15 – за лицата, които получават парично
обезщетение за безработица;
– 16 – за лица, работещи при сумирано
отчитане на работното време за повече от
един месец;
– 17 – за служители на Националната разузнавателна служба и специалната куриерска
служба на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
и служба „Военна информация“ на Министерството на отбраната;
– 18 – за лица, за които за осигурителен стаж
се зачита времето, през което работникът или
служителят не е работил поради неправилно
недопускане или отстраняване от работа или
е бил без работа поради уволнение, което е
признато за незаконно от компетентните органи;
– 19 – за лица, на които за осигурителен стаж
се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3 КСО;
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– 20 – за трудоустроени лица, на които за
осигурителен стаж се зачита времето, през
което не работят, тъй като не е предоставена
подходяща работа от работодателя;
– 21 – за лица, работещи по втори или
допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са
внесени върху максималния осигурителен доход
и осигурителният стаж се зачита на основание
чл. 9, ал. 8 КСО;
– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно
декларация;
– 23 – за самоосигуряващи се, осигурени за
инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно
декларация и са осигурени върху максималния
размер на осигурителния доход по трудово
правоотношение, и осигурителният им стаж се
зачита на основание чл. 9, ал. 8 КСО;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет
и инспектори към инспектората на Висшия
съдебен съвет, съдии, прокурори, държавни
съдебни изпълнители, съдии по вписвания и
съдебни служители с изключение на военните
съдии и прокурори;
– 25 – за лица, включени в програмата от
социални помощи към осигуряване на заетост;
– 26 – за инвалиди, работници и служители,
които работят в специализирани предприятия,
кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
– 27 – за лица, получаващи обезщетение
за времето, през което са останали без работа
по Кодекса на труда, Закона за държавния
служител и Закона за висшето образование;
– 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски за времето в неплатен
отпуск, за времето на отглеждане на дете по
чл. 165 и 167а от КТ (попълват се т. 2, 3, 4, 5
(5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28);
– 29 – за други (попълва се само по изрично
указание на НАП);
– 71 – за членове на секционни избирателни
комисии по Закона за избиране на народни
представители, Закона за местните избори,
Закона за избиране на членове на Европейския
парламент от Република България и Закона
за избиране на президент и вицепрезидент на
републиката;
– 72 – за лица, включени в програмата „В
подкрепа на майчинството“;
– 82 – за лица, упражняващи трудова дейност
и получаващи доходи на изборни длъжности,
както и за служителите с духовно звание
на Българската православна църква и други
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регистрирани вероизповедания по Закона за
вероизповеданията с изключение на лицата по
чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 КСО;
– 83 – за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба, специалната куриерска служба на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и служба „Военна информация“
на Министерството на отбраната;
– 84 – за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се
осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 85 – за лица, получаващи обезщетение
за временна неработоспособност поради общо
заболяване, бременност и раждане, трудова
злополука или професионална болест след
прекратяване на осигуряването;
Забележка. попълва се само в случаите,
когато временната неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане,
трудова злополука или професионална болест
е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава
без прекъсване и след тази дата;
– 86 – за лица, работещи в международни
органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да
се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение по
чл. 230, ал. 1 от ЗОВСРБ;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи,
участващи в международни операции и мисии,
получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от
ЗОВСРБ;
– 90 – за лицата получаващи доходи по
§ 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, за които не се подават
данни за държавното обществено осигуряване,
допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен
доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване
и др.), но задължително се подава информация
за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република
България, за които се прилага осигурителното
законодателство на друга държава, но се дължи
данък по чл. 42 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица:
За тези лица се попълват само данните за
данъка в полетата на точки 31, 32, 33 и 34;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния
им мандат;
– 92 – за морските лица.
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12.1. Пореден номер на квалификационната
група професии за осигурения – попълва се
номерът на колоната на квалификационната
група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за
съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4-значният код по КИД 2008 г.
За лицата, наети в спомагателни дейности на
работодателя, когато той извършва повече от
една икономическа дейност, се попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се
номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя,
съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
Бюджетните предприятия по смисъла на § 1,
т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона
за счетоводството, които не прилагат минимален осигурителен доход – за работниците
и служителите попълват код „99“.
Забележка. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10,
11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72 и 82.
12.4. Работодателят дължи вноски за месеца
по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя – за осигуреното лице се попълва
в една позиция:
– 0 – ако не дължи вноски;
– 1 – ако дължи вноски.
13. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от
предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало – попълва се в две позиции първият ден
в осигуряване.
15. Ден, в който осигуряването е прекратено – например при прекратяване на правоотношението, при ползване на неплатен отпуск,
който не се зачита за осигурителен стаж, и
др. Попълва се в две позиции последният ден
в осигуряване.
16. Дни в осигуряване – общо.
Забележки:
1. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане
на периода на сумираното отчитане на работното
време се подава нова декларация, като в т. 1
„Код корекция“ се попълва „К“. В позиции 1,
2, 3, 4 и 5 на т. 16 се попълват преизчислените
работни дни в осигуряване за всеки месец.
2. Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 85 или 90, точка 16 не се попълва.
Позиция 1:
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– ако лицето е осигурявано всички работни
дни през месеца – попълва се 0;
– ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца – попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
– попълва се в две позиции общият брой
работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
– попълва се законоустановеното работно
време за длъжността; лицата с вид осигурен 9,
10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88,
89, 91 и 92 попълват 0.
Позиция 5:
– попълва се дневното работно време в
часове на осигуреното лице; когато дневното
работно време е различно през отделните дни
в месеца, се попълва в часове среднодневното
работно време; когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин
час, се закръглява на пълен час; лицата с вид
осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84,
86, 87, 88, 89, 91 и 92 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т. 16.1 до 16.6
и т. 16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т. 16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни
вноски – попълват се в две позиции дните с
осигурителни вноски. Такива са: отработените
дни в осигуряване, дните в платен отпуск, дните,
за които е упражнявана дейност по Наредбата
за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на
работа в чужбина, и всички дни с осигурителни
вноски на основание чл. 9, ал. 3 от Кодекса
за социално осигуряване.
Не се попълват дните положен извънреден
труд.
16.2. Дни във временна неработоспособност,
с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6
и 16.А – в две позиции се попълват дните във
временна неработоспособност поради болест,
гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение,
карантина с право на обезщетение.
В тази точка се попълват и дните във
временна неработоспособност поради общо
заболяване, бременност и раждане след прекратяване на осигуряването в случаите, в които
временната неработоспособност е възникнала
преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване
и след тази дата.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в
неплатен отпуск за бременност и раждане – в
две позиции се попълват дните за отглеждане
на малко дете съгласно чл. 164, 164а, 165, 167,
167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за
бременност и раждане. Тази точка се попълва
и от самоосигуряващи се лица, които ползват
аналогични права.
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16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се
попълват работните дни в неплатен отпуск за
временна неработоспособност, неплатен отпуск
до 30 работни дни за една календарна година,
който се зачита за осигурителен стаж, и други
дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука, с изключение
на дните, посочени в т. 16.А – попълват се в
две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право
на обезщетение. В тази точка се попълват и
дните в трудова злополука след прекратяване
на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди
1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и
след тази дата.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А – попълват
се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с
право на обезщетение. В тази точка се попълват
и дните в професионална болест след прекратяване на осигуряването в случаите, в които
временната неработоспособност е възникнала
преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване
и след тази дата.
16.А. Дни във временна неработоспособност
с възнаграждение от работодателя на основание чл. 40, ал. 4 КСО – попълва се броят
на работните дни, за които работодателят е
изплатил възнаграждение на основание чл. 40,
ал. 4 КСО.
16.7. Отработени часове – общо – попълва
се броят на отработените часове през месеца
след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден
труд и броят на часовете за времето на платен
отпуск. Когато при изчисляването се получи
остатък, равен или по-голям от половин час,
се закръглява на пълен час. Тази точка не се
попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91 и 92.
16.8. Часове положен извънреден труд – попълва се броят на отработените часове извънреден труд след превръщане на нощните часове
в дневни. Когато при изчисляването се получи
остатък, равен или по-голям от половин час,
се закръглява на пълен час. Тази точка не се
попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15,
18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91 и 92.
17. Доход, върху който се дължат здравно
осигурителни вноски за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане – попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5 от Закона
за здравното осигуряване.
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В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 4 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравно
осигурителни вноски за периодите на отглеждане
на дете до две години по Кодекса на труда,
а за четвърто и следващо дете до изтичането
на 6 месеца непосредствено след отпуска по
чл. 163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна
неработоспособност или бременност и раждане – попълва се сума, равна на размера на
среднодневния осигурителен доход, от който
е изчислено обезщетението, умножен по броя
на дните, за които е изплатено обезщетение за
временна неработоспособност или бременност
и раждане.
Забележка. Попълва се само в случаите, в
които временната неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане,
трудова злополука или професионална болест
е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава
без прекъсване и след тази дата.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 – попълва се
процентът на здравноосигурителната вноска за
сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК
за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която
се дължат осигурителни вноски – попълва се
сумата за социални разходи, давани постоянно
или периодично, пряко на лицата по чл. 4,
ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване
в пари или в натура, върху която се дължат
осигурителни вноски за социално и за здравно
осигуряване.
20. За фонд „Пенсии“ върху сумата в
т. 19 – попълва се процентът осигурителна
вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване за сметка на работодателя и/или за сметка
на осигуреното лице, когато е попълнена т. 19.
21. Осигурителен доход, върху който се
дължат осигурителни вноски, включително
сумата по чл. 40, ал. 4 КСО, с изключение на
сумата по т. 19 – попълва се доходът съгласно
чл. 6, ал. 2 КСО, вкл. сумата по чл. 40, ал. 4
КСО. При попълване на данните не се включва
сумата по т. 19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху
сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно
Кодекса за социално осигуряване за сметка на
работодателя и/или за сметка на осигуреното
лице без фонд „Трудова злополука и професионална болест“.
22.1. Върху сумите в т. 19 и 21 – попълва
се процентът на здравноосигурителната вноска
за сметка на работодателя и/или за сметка на
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осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за
съответната година, когато е попълнена т. 19
и/или т. 21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т. 21 – попълва се процентът осигурителна вноска за
сметка на осигурителя/морското лице за фонд
„Трудова злополука и професионална болест“,
определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение № 2 от ЗБ на ДОО за
съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху
сумите в т. 21 – попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя,
която се внася в приход на УПФ. Отнася се
само за лицата с учителски осигурителен стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът на
вноската за сметка на работодателя/морското
лице съгласно Кодекса за социално осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху
сумите в т. 19 и 21 – попълва се процентът
на вноската съгласно Кодекса за социално
осигуряване
за сметка на работодателя и/
или за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски
само за здравно осигуряване – попълва се
осигурителният доход, върху който се дължат
вноски за здравно осигуряване за времето в
неплатен отпуск, за времето на отглеждане на
дете по чл. 165 и 167а КТ и др.
28. Върху сумата в т. 27 – попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка
на работодателя или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение – попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда,
Наредбата за структурата и организацията на
работната заплата, колективен трудов договор
и други нормативни актове, определящи вида
и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ – попълва се процентът на осигурителната вноска
за фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“, определена със ЗБ на ДОО.
Забележка. Точки 29 и 30 се попълват само
за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено „1“ и лицето не
попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 – 3 от
Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на
работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички
други плащания в пари и/или в натура от
работодателя или за сметка на работодателя,
начислени за съответния месец, с изключение
на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 ЗДДФЛ.
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Попълва се за лица с попълнен „Вид осигурен“
в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70, 72,
82, 83, 90 и 92.
Забележки:
1. Съдружниците в търговски дружества,
собствениците на ЕООД или физическите
лица – членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31, 31а, 32 и 33 за
доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, върху които се
дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица.
2. Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 14 се попълва само от акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за доходи по § 1,
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби
на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
31а. Начислен месечен данък – попълва се
размерът на начисления от работодателя данък
по чл. 42, ал. 4 ЗДДФЛ. Попълва се само за
лица, за които е попълнена т. 31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване – попълва се размерът на
направените през месеца чрез работодателя
лични вноски за допълнително доброволно
осигуряване – в общ размер до 10 на сто от
месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2
ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е
попълнена т. 31.
33. Лични вноски за доброволно здравно
осигуряване и премии/вноски по договори за
застраховки „Живот“ – попълва се размерът
на внесените през месеца за сметка на лицето
чрез работодателя лични вноски за доброволно
здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки „Живот“ в общ размер
до 10 на сто от месечната данъчна основа по
чл. 42, ал. 2 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица,
за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение – попълва се
сумата на нетното възнаграждение, определена
по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от
Държавното обществено осигуряване.
Забележка: Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е
попълнен код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5 (5.1,
5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.
Когато в т. 12 „Вид осигурен“ е попълнен
код 85, точки от 17 до 34 не се попълват.
§ 12. В приложение № 2 в Указанията за
попълване на декларация образец № 3 „Данни
за здравно осигуряване на лица, осигурени от
републиканския бюджет и други“ се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В точка 1 изречението: „Не се извършва
коригиране и заличаване на декларация образец
№ 3 след изтичане на 3 години от датата, на
която са били дължими осигурителните вноски;
в тези случаи декларациите се подават само
след указания на ТД на НАП.“ се заличава.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. ЕИК – ЕИК по регистър БУЛСТАТ (ЕИК
на търговеца) на лицето, клона, поделението,
което определя дохода, върху който се дължат
здравноосигурителни вноски.“
3. В точка 5. Вид осигурен:
а) позиция 50 се изменя така:
„– 50 – за пенсионери от държавното обществено осигуряване“;
б) позиция 52 се изменя така:
„– 52 – за социално слабите с право на социално подпомагане или лицата, настанени в
специализирани институции за социални услуги“;
в) в позиция 53 думите „ветераните от войните и военноинвалидите, инвалиди, пострадали
при или по повод на отбраната на страната,
по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии и за пострадали при
изпълнение на служебния си дълг служители
на МВР и държавните служители“ се заличават;
г) в позиция 54 думите „не са в трудови
правоотношения“ се заменят с „не получават
възнаграждение за извършвана дейност“;
д) позиция 56 се изменя така:
„– 56 – за лицата над 18-годишна възраст,
които учат редовно – до завършване на средно
образование;“.
4. Точка 11 се изменя така:
„11. Доход – попълва се сумата на:
– размера на пенсията или сбора от пенсиите
без добавките към тях за лицата с код 50 в т.
5 „Вид осигурен“;
– половината от минималния осигурителен
доход за самоосигуряващите се, определен със
ЗБ на ДОО за съответната година, за лицата
с код 52, 53, 55, 56 и 57 в т. 5 „Вид осигурен“;
– минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБ на ДОО
за съответната година, за лицата с код 54 в т.
5 „Вид осигурен“.
5. В точка 12 думите „внесена осигурителна
вноска“ се заменят с „осигурителната вноска“.
§ 13. В приложение № 3 в Указанията за
попълване на декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“ се правят следните изменения и
допълнения:
1. Основният текст на указанието се изменя
така:
„Декларация образец № 5 съдържа данни за
авансово внесени вноски за социално, здравно
осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

Декларация образец № 5 се попълва от:
регистрирани като упражняващи свободна
професия и/или занаятчийска дейност; еднолични търговци, собственици или съдружници
в търговски дружества; членове на неперсонифицирани дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
изпратени на работа в чужбина от български
посредник; съпругите/съпрузите на дългосрочно
командировани служители в дипломатически
служби по време на задграничния им мандат;
работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни
органи и изпратени за участие в международни
мисии по реда на ЗМВР, и внесли авансово
осигурителни вноски за: здравно осигуряване;
фонд „Пенсии“; фонд „Пенсии“ и универсален
пенсионен фонд, за определени от тях периоди
през календарната година.
2. В точка 1 изречението: „Не се извършва
коригиране и заличаване на декларация образец
№ 5 след изтичане на 3 години от датата, на
която са били дължими осигурителните вноски;
в тези случаи декларациите се подават само
след указания на ТД на НАП или задължителни
предписания на НОИ“ се заличава.
3. В точка 2 накрая се добавя: „или служебен
номер, издаден от НАП“.
4. В точка 10 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в позиция 87 думите: „и за съпругите/
съпрузите на дългосрочно командированите
служители в дипломатическа служба по време
на задграничния им мандат“ се заличават;
б) създава се позиция 91:
„– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния
им мандат.“
5. В точка 16 думите „и ЗБ на ДОО за съответната година“ се заличават.
§ 14. В приложение № 4 в Указанията за
попълване на декларация образец № 6 „Данни
за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст на указанието думите
„за лицата, наети по трудови правоотношения“
се заличават.
2. Точка 7 до забележката се изменя така:
„Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4 се
попълва:
буква „К“ – когато се намалява размерът на
декларираните задължения. В този случай, освен
коригираните, се попълват и всички останали
данни от съответната колона на подадената
преди това декларация.
Самоосигуряващите се лица могат да коригират подадена декларация за дължимите
осигурителни вноски в срока за подаване – 30
април.
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Декларация образец № 6, подадена от осигурителите, работодателите, клонове и поделения, може да се коригира до края на месеца,
следващ месеца на възникване на задължението
за подаване на декларацията.
С код корекция „К“ не се коригират данните
в т. 1, 2, 3 и 9.“
3. В точка 8 се правят следните изменения
и допълнения:
а) буква „а“ се изменя така:
„а) За възнаграждения, върху които се дължат
осигурителни вноски, с изключение на тези по
буква „б“ се попълва код:
– 1 Изплатен аванс за месеца.
– 2 Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение
на декларирани с код 1).
– 3 Изплатено възнаграждение за месеца (с
изключение на декларирани с код 1).“;
б) буква „б“ се изменя така:
„б) За възнаграждения по договори за работа
без трудово правоотношение и за дължимите
здравноосигурителни вноски за служителите
на Българската православна църква и други
признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение
за извършвана дейност – 4.“
4. В точка 16 думите „за наетите по трудови
правоотношения“ се заличават.
5. Точка 18 се изменя така:
„18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се датата /дд,мм,гггг/, на която са изплатени/начислени възнагражденията (не се
попълва от самоосигуряващите се лица).
Когато възнагражденията са неначислени,
се попълва датата /дд,мм,гггг/ на последния
календарен ден от месеца, следващ месеца,
през който е положен трудът.
Забележки:
1. В поле 16 – данъкът по чл. 42 ЗДДФЛ,
удържан от работодателя при окончателното
изплащане на облагаемия доход, начислен за
съответния месец.
2. В поле 17 – данъкът по чл. 42, ал. 6
ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през
съответния месец са направени само частични
плащания за този или за друг месец.
3. В полетата на т. 16 и 17 се попълва и
данъкът по чл. 42, ал. 6 ЗДДФЛ за доходите
на съдружници, член-кооператори и акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за полагане на
личен труд в дружествата и кооперациите, в
които те са съдружници, член-кооператори или
акционери.“
§ 15. Създава се приложение № 7 към чл. 2,
ал. 3:
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Указания за попълване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение за
внасяне на здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното
осигуряване“
Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната
агенция за приходите от самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят здравно
осигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларацията се подава до края на месеца, следващ месеца, за който възниква задължението
за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
В декларацията се попълват:
1. Имената по документ за самоличност;
2. Единният граждански номер (ЕГН) на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се
попълва личният номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП за лицата,
които нямат ЕГН или ЛНЧ;
3. Началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Заключителна разпоредба
§ 16. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2010 г.
14045

Министър: С. Дянков
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-1300
от 14 декември 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс определям:
I. Териториална дирекция „Големи данъкоплатци и осигурители“ (ГДО) за компетентна за
задължените лица (приложение № 1), попадащи в
обхвата на повече от една териториална дирекция,
както следва:
1. отговарящи най-малко на два от следните
критерия:
1.1. приходи от продажби през 2008 г. – над
20 000 000 лв.;
1.2. среден списъчен брой на персонала за
2008 г. – над 120 човека;
1.3. платени данъци и осигурителни вноски през
2008 г. – над 2 000 000 лв.;
1.4. възстановени данъци през 2008 г. – над
2 000 000 лв.;
2. които са регистрирани към 31.ХІІ.2009 г. в
Териториална дирекция ГДО и които не отговарят
на условията по т. 1 за периода до 31.V.2011 г.
Когато посочените лица към 31.V.2011 г. не
отговарят на критериите по т. 1 на база отчетни
данни за 2010 г., се пререгистрират към съответната
компетентна ТД на НАП.
Когато посочените лица към 31.V.2011 г. отговарят на критериите по т. 1 на база отчетни данни за
2010 г., остават регистрирани в ТД ГДО;
3. които:
3.1. са получили лиценз за банка от БНБ: банки
с лиценз за извършване на банкови сделки в страната и в чужбина; банки с лиценз за извършване
на банкови сделки само в страната и с ограничен
лиценз; банка със седалище в чужбина, която е получила разрешение от БНБ да осъществява дейност
в страната чрез клон;
3.2. са застрахователи и/или презастрахователи
по смисъла на Кодекса за застраховане;
3.3. са пенсионноосигурителни дружества и/или
дружества за допълнително доброволно осигуряване
за безработица и/или професионална квалификация
по смисъла на Кодекса за социално осигуряване,
както и учредените и управлявани от тях фондове – универсален и/или професионален пенсионен
фонд, фонд за допълнително доброволно пенсионно
осигуряване, фонд за допълнително доброволно
осигуряване за безработица или за професионална
квалификация;
3.4. са здравноосигурителни дружества, лицензирани съгласно Закона за здравното осигуряване.
І І . П р а в о п р и е м н и к ъ т/ц и т е н а
л и ц е/а ,
определено/и по реда на т. І.1, в случаите на преобразуване по глава 16 ТЗ попадат в обхвата на
ТД ГДО.
ІІІ. Вписването на задължените лица в регистъра на Териториална дирекция ГДО се извършва:
1. за лицата, посочени в приложение № 1 – служебно в срок от 1 януари 2010 г. до 15 януари 2010 г.;

2. за банки, клонове на чуждестранни банки и застрахователи, получили лиценз след 1.І.2010 г. – чрез
уведомяване на Териториална дирекция ГДО в
14-дневен срок от издаване на лиценза за осъществяване на дейността;
3. за пенсионноосигурителни дружества и/или
дружества за допълнително доброволно осигуряване
за безработица и/или професионална квалификация
по смисъла на Кодекса за социално осигуряване,
както и техните фондове, вписани в съдебен регистър след 1 януари 2010 г. – чрез уведомяване
на Териториална дирекция ГДО в 14-дневен срок
от вписването;
4. за здравноосигурителни дружества, лицензирани съгласно Закона за здравното осигуряване, вписани в съдебен регистър след 1 януари 2010 г. – чрез
уведомяване на Териториална дирекция ГДО в
14-дневен срок от вписването;
5. за лицата по т. ІІ – чрез уведомяване на
Териториална дирекция ГДО в 14-дневен срок от
вписването.
ІV. Вписаните в регистъра на Териториална
дирекция ГДО банки, клонове на чуждестранни
банки и лицензирани застрахователи при отнемане на лиценза за осъществяване на дейността се
вписват служебно в компетентната съгласно чл. 8,
ал. 1 ДОПК Териториална дирекция в 14-дневен
срок от настъпване на промяната.
V. Вписаните в регистъра на Териториална
дирекция ГДО пенсионноосигурителни дружества
и/или дружествата за допълнително доброволно
осигуряване за безработица и/или професионална
квалификация по смисъла на Кодекса за социално
осигуряване, както и техните фондове при отнемане
на лиценза се вписват служебно в компетентната
съгласно чл. 8, ал. 1 ДОПК Териториална дирекция
в 14-дневен срок от настъпване на промяната.
VІ. Вписаните в регистъра на ТД ГДО здравно
осигурителни дружества при отнемане на лиценза се
вписват служебно в компетентната съгласно чл. 8,
ал. 1 ДОПК Териториална дирекция в 14-дневен
срок от настъпване на промяната.
VІІ. Заповедта влиза в сила от 1.І.2010 г.
Изпълнителен директор: Кр. Стефанов

ЕИК
1
131389950
117590873
836014515
831133152
130591250
121235344
831642142
127001597
831643461
000275929
114089750
041066865
121122275
130697848

Наименование
2
А. ДЕВАВРИН ФИС С.А.С. – ФРАНЦИЯ
А.Л.ФИЛТЪР
АБ
АББ БЪЛГАРИЯ
АВЕНДИ
АВЕНИР ТЕЛЕКОМ
АВИОКОМПАНИЯ "ХЕМУС ЕР"
АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО
МОРЕ
АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС
АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ
АВТОСВЯТ
АВТОТРЕЙД
АГЕНЦИЯ БУЛГАРРЕКЛАМА
АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ
ИМОТИ В СТРАНАТА

С Т Р.
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1
130195436
040589026
121050203
114627722
115006106
040262989
825025923
101611650
813095287
831497259
040033442
131570565
130926909
175253356
106513772
175132390
040698335
175321626
103550712
175294428
130437051
121708719
130432636
130478014
131318151
813141980
121229640
040117400
175387747
831042432
121634959
127003032
836003294
834025872
834050473
124606349
115008979
838166596
128001319
175200915
130022893
131025547
121551253
837066358
121035817
131189952

ДЪРЖАВЕН
2
АГЕНЦИЯ ЛУКОМ-А – БЪЛГАРИЯ
АГРИ – М
АГРИ БЪЛГАРИЯ
АГРИКОЛА БЪЛГАРИЯ
АГРИЯ
АГРО-БИО ТРЕЙДИНГ
АГРОКЕМИКЪЛ
АГРОМАХ
АГРОПОЛИХИМ
АГРОСТАР
АГРОТАЙМ
АДЕКО БЪЛГАРИЯ
АДИДАС БЪЛГАРИЯ
АЕ и Е ЦЗ с.р.о – ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
АЕЦ КОЗЛОДУЙ
АИКО МУЛТИ КОНСЕПТ
АЙ БИ ЕМ БЪЛГАРИЯ
АЙ БИ ЕМ ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ
СЕНТЪР БЪЛГАРИЯ
АЙ ВИ СЕЙЛИНГС
АЙ ЕЙЧ АЙ КОРПОРЕЙШЪН
АЙ ЕН ДЖИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
АЙ ЕН ДЖИ ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
АЙ ЕН ДЖИ ПРОФЕСИОНАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД
АЙ ЕН ДЖИ УНИВЕРСАЛЕН
ПЕНСИОНЕН ФОНД
АЙКОН
АКВАТЕК
АКВАХИМ
АКСОН БЪЛГАРИЯ
АКТ СОФТ
АКТАВИС
АКТИВ – БГ
АЛ И КО
АЛАЙЪНС УАН ТЪБАКО БЪЛГАРИЯ
АЛБЕНА
АЛБЕНА – СТИЛ
АЛБЕНА 2000 – СТРОИТЕЛСТВО И
ИНЖЕНЕРИНГ
АЛЕН МАК
АЛИАНС – АГРИКОЛ – АЛАГ
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ
АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
АЛИКО БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
АЛКАТЕЛ – ЛУСЕНТ РУМЪНИЯ – КЛОН СОФИЯ
АЛКИ – Л
АЛКОМЕТ
АЛПИНА
АЛПИНЕ БАУ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ КЛОН ООД

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

1
131229560
130481715
102819896
831281126
121683172
102816747
831694000
831713486
826034900
831430207
115047252
102005285
121634756
121865186
115110350
131233815
130058042
121465555
131107072
123164547
129007079
831643066
130070201
833067612
175155346
822106269
121655056
115012041
825219180
121774320
121078722
121242342
825305050
833105098
123552044
030187260
175293073
106530686
123670893
175043365
832046871
130029037
175015889
831246029

2
АЛПИНЕ БЪЛГАРИЯ
АЛСТОМ БЪЛГАРИЯ
АЛТЕСТ – АЙ ДЖИ ТИ
АЛУ КЬОНИГ ЩАЛ
АЛУМИЛ БЪЛГАРИЯ
АЛУПЛАСТ – ЖТГ
АЛФА БАНКА – КЛОН БЪЛГАРИЯ
АЛФА КОПИ
АМИЛУМ – БЪЛГАРИЯ
АМПЕРЕЛ
АНГЕЛ СТОИЛОВ – 96
АНДЕЛА
АНЕЛ 98
АНЕЛ БИНГО – АБС
АПЕКС – СЕРВИЗ
АПС МАНЮФЕКЧЪРИНГ
АРГОГРУП ЕКЗАКТ
АРИНАР
АРИШОП ФАРМА
АРКОМАТ – БЪЛГАРИЯ
АРКУС
АРОМА
АРОН – С
АРСЕНАЛ
АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
АСАРЕЛ – МЕДЕТ
АСБИС БЪЛГАРИЯ
АСЕНОВА КРЕПОСТ
АСЕНОВГРАД – ТАБАК
АСКО
АСО – ПИРЕЛИ
АТ ИНЖЕНЕРИНГ 2000
АТАРО КЛИМА
АТЕ ПЛАСТ
АТЕС
АТЛАНТИК
АТЛАС КОПКО БЪЛГАРИЯ
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ
АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ГЪЛЪБОВО
АУРИГА
АУРУБИС БЪЛГАРИЯ
АУТО ИТАЛИЯ
АУТО ПЛЮС БЪЛГАРИЯ
АУТОТЕХНИКА

123512950

АФЕР БЪЛГАРИЯ

130391634
030212518

АФИН БЪЛГАРИЯ
Б.Н.К.

121258695 БАЙЕР БЪЛГАРИЯ
130560358 БАЙЕРСДОРФ БЪЛГАРИЯ
113568235
831390481
175163651
175189014

БАЛКАН
БАЛКАН
БАЛКАН
БАЛКАН

МК
СЕКЮРИТИ
СТАР АУТОМОТИВ
СТАР МОТЪРС

БРОЙ 1
1
131419218
102696671
107049307
811169550
831259158
819364374
820174176
826043828
200217130
121830616
831633691
131273927
000640954
131394850
131194270
130204401
040495089
831452470
131223073
131313550
121006242
103173510
831726996
832091025
131223333
175405647
175403856
175406884
000641974
131491064
115141090
101017263
821159088
831365357
113020833
130540291
115083405
131102260
175240786
121891804
131421824
121492584
130007884
119002906
112029879
115580147
030215845
123036597
821177595
811154751

ДЪРЖАВЕН
2
БАЛКАН СТАР РЕМАРКЕТИНГ
БАЛКАНИ – ЛК
БАЛКАНСКО ЕХО
БАЛКАНСТРОЙ
БАЛКАНТЕКС
БАЛКАНФАРМА ДУПНИЦА
БАЛКАНФАРМА – ТРОЯН
БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД
БАНК ЛЕУМИ РУМЪНИЯ
С.А. – КЛОН СОФИЯ
БАНКА ДСК
БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ
БАНКОВА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА РАЗПЛАЩАНИЯ С ИЗПОЛЗВАНЕ НА
БАНКСЕРВИЗ
БАНСКО ПРОПЪРТИ ПАРТНЪРС 2
БАНСКО РЕЗОРТ
БАРАЖ КОМПЛЕКТ
БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ
БАСФ
БАУЕР БЪЛГАРИЯ
БАУМАКС БЪЛГАРИЯ
БАУМИТ БЪЛГАРИЯ
БГ АГРО ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ
БГ АУТО
БГ ТЕРМ
БДЖ – ТРАНСИМПЕКС
БДЖ – ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
БДЖ – ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
БДЖ-ТЯГОВ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ
/ЛОКОМОТИВИ/
БЕЗКОНТАКТНИ МУЛТИ
ПЛЕКСОРНИ ВЕРИГИ
БЕЛАЗ СОФИЯ
БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ
БЕЛЛА – СТИЛ
БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ
БЕРЕТА ТРЕЙДИНГ
БЕСТТЕХНИКА ТМ – РАДОМИР
БИ ЕЙЧ ЕЪР
БИБОВ И КО
БиЕмДжи
БИЗНЕС ЕНЕРДЖИ
БИЗНЕС ПАРК СОФИЯ
БИЛДКО
БИЛДКОМ
БИЛЛА БЪЛГАРИЯ
БИНДЕР
БИОВЕТ
БИОМЕДА – 2000
БИОМЕТ
БИСЕР ОЛИВА
БКК – 95
БЛАГОЕВГРАД – БТ

ВЕСТНИК
1
103874408
102810178
131072664
175255126

С Т Р. 6 5

121196069
101009334
130081393
119064594
117549508
103644485
102082965
828050287
010752510
115892944
130948282
123526494
825312229
814190788
831810330
040855419

2
БЛЯК СИЙ ИНВЕСТМЪНТ ТРЪСТ
БМ
БМ ЛИЗИНГ
БМВ ФЕРТРИЙБС ГМБХ – КЛОН
БЪЛГАРИЯ
БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС
БНП ПАРИБА С.А. – КЛОН СОФИЯ
БОВИС
БОДРОСТ – 96 – ЕООД
БОЛКАН НЮЗ КОРПОРЕЙШЪН
БОЛЯРКА ВТ
БОНИК
БОРД
БОШНАКОВ
БРАМАК ПОКРИВНИ СИСТЕМИ
БРАТЯ ВАСИЛЕВИ
БРЕЗОВО
БРЕНТАГ БЪЛГАРИЯ
БРИКЕЛ
БРИЛЯНТ
БРИЛЯНТ – ТЪРНОВГРАД
БРИЛЯНТ – ИНВЕСТ
БРИТИШ-АМЕРИКАН ТАБАКО

103277861
117671567
130428132
813027681
103779480
030115485
175203485
130317694
831636680
131341659
175203478
831208904
124077052
833151220
121513719
130408101
115539606
121745703
121027400

БЪЛГАРИЯ
БРОСС ХОЛДИНГ
БТБ БЪЛГАРИЯ
БУЛ БИО – НЦЗПБ
БУЛАВТО
БУЛАУТО
БУЛВАРИЯ ХОЛДИНГ
БУЛГАРГАЗ
БУЛГАРКОМ
БУЛГАРТАБАК – ХОЛДИНГ
БУЛГАРТЕЛ
БУЛГАРТРАНСГАЗ
БУЛЛОГ
БУЛМАРКЕТ ДМ
БУЛМЕТАЛ
БУЛМИКС – 97
БУЛСАТКОМ
БУЛСАФИЛ
БУЛТРАКО
БУЛТРАНСПОРТ ЛОДЖИСТИК

010149124
114053252
108031828
103862587

ЕНД СЪРВИСИЗ
БУЛТРЕЙД – ЛТД
БУЛТРЕКС
БУЛФАНКО
БУЛЯРД КОРАБОСТРОИТЕЛНА

130697606
175185891

ИНДУСТРИЯ
812114464 БУРГАСБУС
130966800 БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД
148079407 БУРЛЕКС 104

С Т Р.
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1
831544709
130317121
833067562
000633828
121246419
121769212
121856059
831599399
131327920
200131642
000694037
000672350
131184930
831642181
130822878
831373560
103914393
121396123
000694293
000672343
131085074
130950970
829053806
121379323
112131492
129007111
131008918
175074414
010700093
831050781
115335443
175282988
103789484
103010965
820191340
115584626
115153615
121135162
117542191
819363961
812101036
811180792
175369440

ДЪРЖАВЕН
2
БУТИЛИРАЩА КОМПАНИЯ – ГОРНА БАНЯ
БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР
БЪЛГАРИЯ – К
БЪЛГАРИЯ ЕР
БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА
БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ /БАЕЗ/
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ
БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИКА
БЪЛГАРСКА ЖЕЛЕЗОПЪТНА
КОМПАНИЯ
БЪЛГАРСКА ЗАХАР 2002
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
БЪЛГАРСКА ПЕТРОЛНА РАФИНЕРИЯ
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ
БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ /БДЖ/
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ
БЪЛГАРСКИ МЕТАЛНИ ТРЪБИ
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР
БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО РАДИО
БЪЛГЕРИАН АВИЕЙШЪН ГРУП
БЪЛГЕРИЪН РИТЕЙЛ СЪРВИСИЗ
В И К
ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД – КАРЛОВО
ВАГОНОРЕМОНТЕН ЗАВОД 99
ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ
ВАЙС – ПРОФИЛ
ВАЛЕРИЙ С и М ГРУП
ВАЛМЕКС
ВАН ХОЛДИНГ
ВАНТО ТРЕЙД АУТО
ВАРНА ТАУЪР
ВАРНАФАРМА ХОЛДИНГ
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
ВАРОША ИНВЕСТ
ВАСИЛЕВ ВМ
ВАТТС ИНДЪСТРИЗ БЪЛГАРИЯ
ВАЦ – МЕДИЙНА ГРУПА БЪЛГАРИЯ-ХОЛДИНГ
ВЕДИМА
ВЕЛБЪЖД
ВЕНИД
ВЕНТА – ООД
ВЕСТАС БЪЛГАРИЯ

ВЕСТНИК
1
121314329
124116128
131004777
831742865
131404878
105009926
815123066
831311758
131099217
130242213
131262441
831280490
127016097
102073336
131343496
119030898
831540575
102053611
825399928
128565031
831680844
121819662
121164324
175043447
833116575
121658433
112575853
102869803
115010670
811047831
812115210
816090199
823073638
824106518
827184123
832046330
833066300
834026369
103002253
104055066
837068284
826043778
119081953

БРОЙ 1

2
ВЕСТНИКАРСКА ГРУПА БЪЛГАРИЯ
ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "ДОБРУДЖА – М – ЖИВОТ
ВИ ДЖИ ЕФ
ВИАНД
ВИВЕКТА БГ
ВИДА – СТИЛ
ВИДАХИМ
ВИДЕОЛУКС
ВИДЕОЛУКС ХОЛДИНГ
ВИДЕОТОН – БЪЛГЕРИАН ХОЛДИНГС
ВИЕЕ България
ВИН. С. ИНДУСТРИЙС
ВИНЕКС ПРЕСЛАВ
ВИНЕКС – СЛАВЯНЦИ
ВИНЕРБЕРГЕР
ВИНИ
ВИНИМПЕКС
ВИНКОМ
ВИНПРОМ ПЕЩЕРА
ВИНПРОМ ЯМБОЛ
ВИНТЕРКО-БГ
ВИП СЕКЮРИТИ
ВИРТГЕН БЪЛГАРИЯ
ВИТАГРЕЙН БГ
ВИТО – 95
ВИТОГАЗ БЪЛГАРИЯ
ВМ.СО – ВАСИЛ МУЛЕТАРОВ
ВОДОЛЕЙ – 13
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВАРНА
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ
ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ШУМЕН
ВОДОСНАБДЯВАНЕ – ДУНАВ
ВОДСТРОЙ 98

БРОЙ 1
1
121904109
121143223
121238596
200070876
831386675
106070394
102627974
836145646
113568954
831363720
175076707
123006579
121733658
832048840
121847398
115509755
131459294
115630205
101506368
830198492
131455940
130087211
130131711
115345761
833100471
101508611
175102326
030221428
130276112
115851709
815121745
831652485
175020797
131159254
175202255
121446525
131179449
175114969
040837288
120057554
108060915
120057853
115076001
130321963
200004787
103003668
825256346
822132592
123152751

ДЪРЖАВЕН
2
ВОЕННО СТРОИТЕЛСТВО ИНЖЕНЕРИНГ
ВОЛФ
ВОЛФ – 96
ВОРСКЛА СТИЙЛ БЪЛГАРИЯ
ВОТАН
ВРАТИЦА
ВУЛКАН 2000
ВУЛКАН ЦИМЕНТ
ВЪГЛЕДОБИВ БОБОВ ДОЛ
ВЮРТ – БЪЛГАРИЯ
Г4С СЕКЮРИТИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ
ГАБРОВНИЦА
ГАЗСТРОЙ
ГАЗСТРОЙМОНТАЖ
ГАЗТРЕЙД
ГАЛАКСИ ПРОПЪРТИ ГРУП
ГАЛАХЪР БЪЛГАРИЯ
ГАЛУС – 2004
ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП
ГАМАКАБЕЛ
ГБ СЪРВИСИЗ
ГБС – ВАРНА
ГБС – ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО
ГБС – ПЛОВДИВ
ГБС – ТОНЗОС
ГБС – БЛАГОЕВГРАД
ГЕОСТРОЙ
ГЕОТЕХМИН
ГЕРМАНОС ТЕЛЕКОМ – БЪЛГАРИЯ
ГЕХАРД
ГИПС
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ
ГЛАКСОСМИТКЛАЙН
ГЛЕНКОР ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ
ГЛОБАЛ БИОМЕТ
ГЛОБЪЛ – НЕТ СОЛЮШЪНС
ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ
ГОРЕНЕ – БЪЛГАРИЯ
ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД
ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ
ГОРУБСО – МАДАН
ГОТМАР
ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ – ПЛОВДИВ
ГРАДУС – 1
ГРАДУС – 3

ВЕСТНИК
1
122004792
813109305
102817596
104586266
131272330
131421443
123655610
831913661
131445266
131403114
123028209
131426312
831617210
831556063
000713391
117095573
103004325
040428304
175461329
103290570
813109833
813153331
124002911
829053852
115088441
040450884
117643112
160135854
130497776
121537047
831453003
104101971
831106874
130444136
131476411
030133106
040179707
130022651
030269049
130919416
115827042
831826904
131124561
200270243
130574105
107526203
121718407
130326177
833066923

С Т Р. 6 7

2
ГРАММЕР
ГРАНД ХОТЕЛ ВАРНА
ГРАНИТИ
ГРЕСТОКОМЕРС
ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
ГРУПАМА ЗАСТРАХОВАНЕ
ГУ – ФАРАДЕЙ
ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ
ДАЙРЕКС
ДАНАОС ДЕВЕЛОПМЕНТ
ДАНИК
ДАНИОН
ДАНОН СЕРДИКА
ДАР Г.Н.
ДАТЕКС
ДВЕ МОГИЛИ ЕНТЪРПРАЙЗИС
ДЕВЕН
ДЕВИН
ДЕВНЕНСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД
ДЕВНЯ ТРЕЙД
ДЕВНЯ ЦИМЕНТ
ДЕЙТРОН
ДЕКА
ДЕКОТЕКС
ДЕЛИКАТЕС – 2
ДЕЛОЙТ БЪЛГАРИЯ
ДЕЛТА ГАЛИЛ ИНДЪСТРИЗ ЛИМИТЕД – ИЗРАЕЛ
ДЕЛТА ХАЙ ПРИНТ
ДЕЛТА ХАНДЕЛ
ДЕЛТАКОМ ЕЛЕКТРОНИКС
ДЕМАКС
ДЕН И НОЩ
ДЕНЕБ
ДЕНСИ – М
ДЖАМБО ЕС.Б
ДЖЕНЕРАЛ СТОК ИНВЕСТМЪНТ
ДЖЕНЕРАЛИ ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАКРИЛА ЗДРАВНО
ОСИГУРЯВАНЕ
ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ
ДЖЕНЕРЪС АУТО
ДЖИ ВИ ТРЕЙДИНГ
ДЖИ ЕМ ТИ
ДЖИ ПИ ГРУП
ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
ДЖОНСЪН КОНТРОЛС ЕЛЕКТРОНИКС БЪЛГАРИЯ
ДЗАЛЛИ
ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ
ДЗИ – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ДЗУ

С Т Р.

68

1
121333475
831682343
811187662
128018756
130194416
115334117
130569243
115033847
831252990
121877579
130401021
130410344
130409819
130400072
130438809
175456360
175218786
131170368
131264928
124121775
130006992
130362127
131263776
175404883
040488269
831357606
130181148
131515298
040240284
115618690
813109324
825269233
131009639
131413749
115010325
129006931
822150829
130836550
129009710
131218471
000697179
812117300

ДЪРЖАВЕН
2
ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЕКСПРЕС БЪЛГАРИЯ
ДИАДЖЕО БЪЛГАРИЯ
ДИАНА
ДИАНА КОМЕРС – 1
ДИЕМА ВИЖЪН
ДИЛ ТУР – ПЛОВДИВ
ДИМАТЕКС
ДИМИТЪР МАДЖАРОВ – 2
ДИНАКОРД-БЪЛГАРИЯ
ДИТЦ
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ДОВЕРИЕ"
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ДСК – РОДИНА"
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "СЪГЛАСИЕ"
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ЦКБ – СИЛА"
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ
СХЕМИ "
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД ТОПЛИНА
ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД – БЪДЕЩЕ
ДОБРОВОЛНА ОСИГУРИТЕЛНА
МРЕЖА – ЗДРАВЕ
ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ
ДОВЕРИЕ – БРИКО
ДОВЕРИЕ – КАПИТАЛ
ДОКА БЪЛГАРИЯ
ДОМЕЙН БОЙАР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ДОМЕЙН МЕНАДА
ДОМИНИОН ГРЕЙН БЪЛГАРИЯ
ДОМКО
ДОМО РИТЕЙЛ
ДРАГИЕВ И КО
ДРИЙМВИЛ
ДРУЖБА СТИЛ
ДРУЖБА СТЪКЛАРСКИ ЗАВОДИ
ДСК – ТРАНС СЕКЮРИТИ
ДСК ЛИЗИНГ
ДУНАПАК – РОДИНА
ДУНАРИТ
ДУРОПАК – ТРАКИЯ ПАПИР
ДЪ КРАУН ЕЙДЖЪНТС ФОР
ОУВЪРСИЙ ГАВЪРНМЪНТС ЕНД
АДМ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ"
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ"
ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО
ДВИЖЕНИЕ"
ДЮНИ

ВЕСТНИК
1
130575773
175063485
115186661
119603547
131366301
104518621
103533691
115016602
115552190
123526430
130433439
130947038
101060325
121179290
102851367
131328512
130573715
131392828
811207346
040186203
131433890
121833797
113011332
831524037
131372964
175409608
831036657
040048597
121660480
130111513
130942863
831469352
121902485
831541296
131128312
131331978
130948987
120526838
102205791
112114123
131271470
175117775
130922266
117008223
117047646
131210347
831029075
020916641

БРОЙ 1

2
ДЯДО БОЖКО
Е и З ИНДУСТРИЕ-ЛЬОЗУНГЕН
ГмбХ – ГЕРМАНИЯ
Е УОЛТЪРС БЪЛГАРИЯ
Е.МИРОЛИО
Е.ОН БЪЛГАРИЯ
Е.ОН БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ
Е.ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ
ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОСНАБДЯВАНЕ
ЕВРО 07
ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ
ЕВРО ХАРТ
ЕВРОБЕТ
ЕВРОБИЛД
ЕВРОИНС – ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ЕВРОКАМИОН
ЕВРОКОМ КАБЕЛ МЕНИДЖМЪНТ
БЪЛГАРИЯ
ЕВРОКОМЕРС – 95
ЕВРОМАРКЕТ – БРД
ЕВРОМАРКЕТ КЪНСТРАКШЪН
ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ
ЕВРОМЕТАЛ
ЕВРОПА – ВН
ЕВРОПРЕФАБРИКАТИ БЪЛГАРИЯ
ЕВРОСЕРВИЗ ТАНДЕР
ЕВРОФУТБОЛ
ЕВРОШУЗ
ЕГИДА – СОФИЯ
ЕДОАРДО МИРОЛИО
Е – ЕЛИТ – БЪЛГАРИЯ
ЕЙ АЙ ДЖИ БЪЛГАРИЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ
ЕЙМС ХЮМАН КЕПИТАЛ
ЕЙЧ ВИ БИ ЛИЗИНГ
ЕКВИЛИБРИУМ
ЕКО БЪЛГАРИЯ
ЕКО ГЛОБАЛ
ЕКО КЛИМА 11
ЕКО МЕС
ЕКОБУЛПАК
ЕКОБУЛТЕХ
ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
ЕКОН – 91
ЕКОНТ ЕКСПРЕС
ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ
ЕКОС – МЕДИКА
ЕКСПРЕС ГАРАНЦИОН

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

1
125574908
814228908
831622969
122016037
103004396
175201304

2
ЕКСПРЕС – ТРАНС
ЕКСТРАПАК
ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ
ЕЛАЦИТЕ – МЕД
ЕЛДОМИНВЕСТ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН

821151903
102008573
820174009
104017546
040195177
130299513
112013939
124060245
131105139
030113826
123542630
103308584
107001173
040474262
108559131
831595828
835013079
175018102

ОПЕРАТОР
ЕЛЕКТРОСТАРТ
ЕЛКАБЕЛ
ЕЛМА
ЕЛМОТ
ЕЛТРАК БЪЛГАРИЯ
ЕЛФАРМА
ЕЛХИМ – ИСКРА
ЕМ ЕС СИ БЪЛГАРИЯ
ЕМ СИ АЙ
ЕМА
ЕМБУЛ ИНВЕСТМЪНТ
ЕМИЛ ИЛИЕВ
ЕМКА
ЕМКО
ЕМОС
ЕМПОРИКИ БАНК – БЪЛГАРИЯ
ЕМУ
ЕНЕЛ ИНДЖЕНЕРИА Е ИНОВА-

130020522
123559633
020955078
835014882
130368870
819380859
833103535
121882577
831142961
122055826
175428585
831632746
040089262
107549273
126149041
126061958
831246043

ЦИОНЕ С.П.А. – КЛОН БЪЛГАРИ
ЕНЕЛ МАРИЦА ИЗТОК 3
ЕНЕЛ ОПЕРЕЙШЪНС БЪЛГАРИЯ
ЕНЕМОНА
ЕНЕР СИС
ЕНЕРГО – ПРО БЪЛГАРИЯ
ЕНЕРГОРЕМОНТ – БОБОВ ДОЛ
ЕНЕРГОРЕМОНТ – ГЪЛЪБОВО
ЕНТЕРТЕЙМАНТ
ЕОС – ЛД
ЕПИК ЕЛЕКТРОНИК АСЕМБЛИ
ЕПСИЛОН КОНСТРАКШЪН
ЕР ВИА
ЕР СОФИЯ
ЕРА – ЕЛИТ 3
ЕРАТО
ЕРАТО ХОЛДИНГ
ЕРИКСОН ТЕЛЕКЪМЮНИКЕЙ-

108010951

ШЪНС БЪЛГАРИЯ
ЕС ЕНД БИ ИНДАСТРИЪЛ МИНЕ-

121682815

РАЛС
ЕС ЕНД ДИ ФАРМА ЛОГИСТИКС

БГ
103044056 ЕСКАНА
040341244 ЕУРАТЕК
175190739 ЕУРАТЕК АУТО
121126811 ЕУРОСТОК
130364441 ЕЪР ТРЕЙД СЕНТЪР – БЪЛГАРИЯ

ВЕСТНИК
1
831723644
827183411
115812001
822104867
823081802
123676362
123025273
040638060
831211284
119037309
114687114
831510265
121130788
040451865
831626729
121076907
175067131
000694286
831040933
121518328
040293319
121265113
121877530
123724063
117075873
115173280
115081888
104051737
103245283
114073995
831830482
131039664
131473721
131282730
131233651
124634117
131054292
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2
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КОМПАНИЯ "БЪЛГАРСКИ ИМОТИ"
ЖИТИ
ЗАВОД ЗА БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ
ЗАВОД ЗА ХАРТИЯ – БЕЛОВО
ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ
ЗАГОРА ЧОРАП
ЗАГОРКА
ЗАД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
ЗАД "БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА
ИНШУРЪНС ГРУП"
ЗАД "ВИКТОРИЯ"
ЗАД АТОМСТРОЙЕКСПОРТ – КЛОН БЕЛЕНЕ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
"БЪЛГАРСКИ ИМОТИ"
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
ЛЕВ ИНС
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
УНИКА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ
УНИКА ЖИВОТ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "АЙ ЕН ДЖИ" ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШ"
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЕНЕРГИЯ"
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО /ЗАД/ "ДЗИ"
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ ЖИВОТ
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ЕВРОИНС
ЗАУБА
ЗАХАР
ЗАХАР – БИО
ЗАХАРЕН КОМБИНАТ – КРИСТАЛ
ЗАХАРЕН КОМБИНАТ – ПЛОВДИВ
ЗАХАРНИ ЗАВОДИ
ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ – ВАРНА
ЗВЕЗДА
ЗД "БУЛ ИНС"
ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛЕН ФОНД
МЕДИКО-21
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ /ЗОК/ НАДЕЖДА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЗДРАВЕ
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО – ПЛАНЕТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО "БУЛСТРАД ЗДРАВЕ"

С Т Р.
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1
020246529
123112828
820162213
126149422
813095472
119002557
121839316
130430119
123077971
130477720
128056899
175410085
124680844
118020075
131363278
131306380
831903852
113594753
107017737
107021444
131242690
831643301
131576434
129008829
103043488
131326269
131314014
131184880
175071279
831553811
825391408
030208861
813103524
131263858
831635767
130337526
123156116
831324823
825377953
115806774
115624227
117608442
000662922
200408908
129006778
131026510
130555165
175436411
121744900

ДЪРЖАВЕН
2
ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО
ЗЛАТЕКС
ЗЛАТНА ПАНЕГА ЦИМЕНТ
ЗЛАТНА ТРАКИЯ
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ
ЗММ – СЛИВЕН
ЗОРА – М.М.С.
ЗППФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ "
ЗСК БОРУЙ
ЗУПФ "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ"
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – 99
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ – ФАРИН
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – ГР. СИЛИСТРА
И ЕФ ДЖИ АУТО ЛИЗИНГ
И ЕФ ДЖИ ЛИЗИНГ
И.Н.А. – ТРЕЙДИНГ
ИБЕРА ИНВЕСТ
ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ
ИДЕАЛ СТАНДАРТ – ВИДИМА
ИДЪН ДЕВЕЛЪПМЕНТС
ИЗДАТЕЛСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИ
КОМПЛЕКС РОДИНА
ИЗИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ НА МО
ИЙСТ КЪМПАНИ
ИКОНОМЕДИА
ИММОФИНАНС
ИМОРЕНТ БЪЛГАРИЯ
ИМПИРИЪЛ ТАБАКО БЪЛГАРИЯ
ИНГ БАНК Н.В. – КЛОН СОФИЯ
ИНДЕКС – 6
ИНДУСТРИАЛ КОМЕРС
ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
ИНКОЗМЕТИКС
ИНКОМС – ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ
ИНКОФУДС
ИНМАТ
ИНОС – 1
ИНСА
ИНСА ГАЗ
ИНСА ОЙЛ
ИНСА ПОРТ
ИНСТИТУТ ПО ХЛАДИЛНА И
КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА
ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ
ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ
ИНТЕР ПАЙП
ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ
ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
ИНТЕРАМЕРИКАН БЪЛГАРИЯ
ЗЕАД

ВЕСТНИК
1
831314722
831630962
030004969
040413010
103238730
831257890
130936974
121034786
000694329
130577464
831592561
102669973
831642594
827231256
827102037
130240874
831746988
124517174
130248668
831641791
040905182
030222099
131153438
040083662
115032923
102094558
200586330
040835816
121109160
121309848
131564733
812231930
115016584
131012382
130134141
200203209
124031877
121120513
110549817
122003629
115005545
825347340
040201751
130981656
827182866
817058133
833067822
030001040
175130884
813102397

БРОЙ 1

2
ИНТЕРБРАНДС – МАРКЕТИНГ
ЕНД ДИСТРИБЮШЪН ИНК.
ИНТЕРГАМА
ИНТЕРИМПЕКС
ИНТЕРИОР – И
ИНТЕРКОМ ГРУП
ИНТЕРЛИЙЗ
ИНТЕРЛИЙЗ АУТО
ИНТЕРМЕТАЛ
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
ИНТЕРСНАК БЪЛГАРИЯ
ИНТЕРТРЪСТ ХОЛДИНГ
ИНТЕРХОТЕЛ БЪЛГАРИЯ БУРГАС
ИНТЕРХОТЕЛ ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ
ИНТЕРШИПИНГ
ИНТИС
ИНТКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КАЗИНО КЛУБ
ИНТРАКОМ – БЪЛГАРИЯ
ИНТРАМА ИНВЕСТ
ИНФОПАРТНЕРС
ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
ИПО
ИПОН 1
ИРИ ТРЕЙД
ИТАЛМОДАЛУЧЕ – БЪЛГАРИЯ
ИТД
К ЕНД Б ГРУП
К ЕНД К ЕЛЕКТРОНИКС
К ЕНД К – ЛТД
К И М – СТИЛ
К КОНСУЛТИНГ
КА ТРЪКС
КАБЕЛКОМЕРС
КАВЕН – ИРАДИС
КАВЕН ОРБИКО
КАЗИНО ТЕХНОЛОГИИ
КАЙЪ ИНШААТ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ
КАЛИАКРА
КАЛИМАН – РТ
КАЛИНЕЛ
КАЛОТИНА – БАЛКАНТУРИСТ
КАЛЦИТ
КАМЕНИЦА
КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ
КАМОР АУТО
КАОЛИН
КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА
КАПРОНИ
КАРАТ – С
КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ
КАРГОЕКСПРЕС

БРОЙ 1
1
175190059
175190073
128020650
102013870
127015636
811141387
102855255
175085243
131129282
822105378
121900623
123112333
130146503
131347046
121068952
825388814
130917582
825212392
000725995
831057181
124538713
831644360
831430730
831218923
131032463
030466961
831230886
831406245
829053973
103134692
833148797
131124506
175414272
121094420
030202634
131177940
175415627
831631419
825365255
131248678
131375775
103036629
117674054
814190902
831650534
103746472

ДЪРЖАВЕН
2
КАРДИФ – ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ АД – КЛОН БЪЛГАРИЯ
КАРДИФ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ – КЛОН БЪЛГАРИЯ
КАРИЛ И ТАНЯ
КАРИНА
КАРЛСБЕРГ БЪЛГАРИЯ
КАРОЛ ФЕРНАНДЕС МИИТ
КАРТРЕЙД ОЙЛ
КАРФУР БЪЛГАРИЯ
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЕНД КО
КАУЧУК
КЕЙБЪЛТЕЛ
КЕН
КЕНАР
КЕНВЕЛО БЪЛГАРИЯ
КЕНДИ
КЕРАМИК ГРУП
КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ
КИНГС ТАБАКО
КИНТЕКС
КИРОВ
КЛАС ОЛИО
КЛЬОКНЕР МЕТАЛСНАБ
КНАУФ БЪЛГАРИЯ
КОДАК ГРАФИК КОМЮНИКЕЙШЪНС
КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ
КОМЕ
КОМПАНИЯ ЗА ЛУКСОЗНИ ХОТЕЛИ
КОМПЮТЪР ПРОДЪКТС
КОМУНАЛНИ УСЛУГИ
КОМФОРТ
КОНЕКС – ТИВА
КОНСОРЦИУМ "ВАЛТЕР-ХЕЙЛИТ
СС"
КОНСОРЦИУМ МКИ – ВОДСТРОЙ
КОНТЕКС ДРУЖБА
КОНТИЛИНКС
КОНТИЛИНКС – ХИМИЧЕСКИ
МАРКЕТИНГ И ЛОГИСТИКА
КОНТРАКС
КОНТРОЛНО-ЗАВАРЪЧНИ УСТРОЙСТВА /КЗУ/
КООПЕРАЦИЯ "СИМИД 1000"
КООПЕРАЦИЯ "СОФИЯ 04"
КОПЕКС
КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС
КОРАБОСТРОИТЕЛНИЦА РУСЕ
КОРАДО – БЪЛГАРИЯ
КОРЕКОМ – ПРИНЦЕС
КОРН ТРЕЙД

ВЕСТНИК
1
831184677
131573846
106506297
103906927
130460283
148063552
131180693
040595851
832041778
102820635
831521337
831642523
130112337
831404223
131002566
831073612
102063228
821168557
831561338
040852826
831607255
103077907
102684167
115007471
123000334
123649493
108024351
831678131
130085153
824126289
175041752
130182823
125017325
175119959
820194517
121023551
103597797
102153152
115278227
121218170
121704891
831579186
121586343
103555613
121057952
110060025
000288549
121057062
130462582

С Т Р. 7 1

2
КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА
БАНКА
КОРПОРАЦИЯ ТОПЛИВО
КОСАНЯ
КОСЕР
КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ
КОСМОС ЕНЕРДЖИ
КП – ИМОБИЛИЕН
КПМГ БЪЛГАРИЯ
КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ
КРЕДО – Г4
КРЕМЕР – СОФИЯ
КРЕМИКОВЦИ
КРЕМИКОВЦИ ТРЕЙД
КРЕМЪК
КРИСТИАН – НЕЙКО – 90
КРИТ
КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ
КРОС
КСЕЛА БЪЛГАРИЯ
КСЕРОКС БЪЛГАРИЯ
КУАДРАНТ БЕВЪРИДЖИС
КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО
КУШ МОДА
КЦМ
КЪЛВАЧА ГАЗ
КЪЛВАЧА ЕНЕРГИЯ
КЪРДЖАЛИ – ТАБАК
КЪРТИС – БАЛКАН
КЮ БИ И ИНШУРЪНС ЮРЪП ЛИМИТИД – КЛОН СОФИЯ
Л – С – КОМЕРС
Л' ОРЕАЛ БЪЛГАРИЯ
Л.Г. МОТОРС
ЛВК – ВИНПРОМ
ЛЕКС ГРУП
ЛЕСОПЛАСТ
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ
ЛЖ
ЛИБРА
ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА
ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ
ЛИЙВ ТАБАКО А. МИХАЙЛИДИС
ЛИМЕКС
ЛИНДНЕР БЪЛГАРИЯ
ЛИНК
ЛИРЕКС БГ
ЛИТЕКС
ЛИТЕКС КОМЕРС
ЛУИ ДРАЙФУС КОМОДИТИС БЪЛГАРИЯ
ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1
2
130490664 ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД
130442527 ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ – ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОН
175015362 ЛУКОЙЛ ЕЙВИЕЙШЪН БЪЛГАРИЯ
147221330 ЛУКОЙЛ ЕНЕРГИЯ И ГАЗ БЪЛГАРИЯ
812114069 ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
102929862 ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ
121699202 ЛУКОЙЛ – БЪЛГАРИЯ
107542192 ЛУКС ИНВЕСТ
160078499 ЛЪКИ ИНВЕСТ – ДЖУРКОВО
123028180 М + С ХИДРАВЛИК
121140750 М и М МИЛИЦЕР и МЮНХ БГ
121172036 М.Й.МАИЛИС БЪЛГАРИЯ
130489943 М.О. СОФИЯ
126149080 МАГАЗИН ШИПКА ФУАТ ГЮВЕН – ТУРЦИЯ
831674421 МАГНУМ – Д
837067008 МАДАРА
127570837 МАДАРА – АВТОМОСТ
104100230 МАДАРА – СФК
121541348 МАИМЕКС
821151807 МАЙ 04 ХОЛДИНГ
130505643 МАЙ ДЕЙ
114037223 МАЙР-МЕЛНХОФ – НИКОПОЛ
175024856 МАКАНТЪНИ РИЪЛТИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КЪНСТРАКШЪН 2
175418598 МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ
103112048 МАКС МАТИРИАЛС
121261531 МАКС ТЕЛЕКОМ
131324923 МАКСИМА БЪЛГАРИЯ
130591713 МАКСИЪМ БЪЛГАРИЯ
115047786 МАКСКОМ
175134231 МАПА – ДЖЕНГИЗ
112128399 МАРИН И МАРИН
115025302 МАРИЦАТЕКС
122018233 МАРКАН
103805344 МАРТИНЕЛИ
115317934 МАСТЕР-СТИЙЛ ПРОФАЙЛС
104525128 МАТЕКО
131030163 МАХ-2003
102819394 МАЯК М
119502733 МБАЛ "Д-Р ИВАН СЕЛИМИНСКИ" – СЛИВЕН
123535874 МБАЛ "ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"
175077093 МБАЛ "ТОКУДА БОЛНИЦА" СОФИЯ
121521559 МДЗ – БАЛША
104030376 МЕГАПОРТ
121555999 МЕГАТРОН
117002804 МЕГАХИМ

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

1
2
040098365 МЕДИА ХОЛДИНГ
123737210
831641528
825278766
118502239
130368945
119609781
103624408
000708921
112076302
119048978
130529487
110035285
110507889
116022405
131439256
175168511
833067427
121644736
000632256
131394882
147245420
114057215
813142712
175159754
122016549
101020081
102005082
819364367
833017552
113551816
831493848
831354916
119621584
119628778
131300936
831596033
102682757
102274111
124141302
111047073
130072241
115532049
125501290
127521092

МЕДИНА МЕД
МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ
МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР
ПЛОВДИВ
МЕКОМ
МЕЛЕКСИС БЪЛГАРИЯ
МЕЛНИЦА СЛИВЕН – 2003
МЕЛРОУЗ РИСОРСИЗ – ЛЮКСЕМБУРГ
МЕНИДЖМЪНТ БИЗНЕС МАШИН
МЕРИДИАН – 21
МЕРКУРИ-ИНВЕСТ
МЕРКУРИУС – СОФИЯ
МЕСОКОМБИНАТ – ЛОВЕЧ
МЕСОКОМБИНАТ РУСЕ
МЕСОКОМБИНАТ – РАЗГРАД
МЕТАЛ СЪРВИС ТРЕЙДИНГ
МЕТАЛ ТРЕЙД БЪЛГАРИЯ
МЕТАЛИК
МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ БЪЛГАРИЯ
МЕТРОПОЛИТЕН
МИБМ ЕКСПРЕС
МИДИЯ
МИЗИЯ – 96
МИКРОМЕТ
МИКС – КОНСТРЪКШЪН
МИНА БЕЛИ БРЕГ
МИНА ПИРИН
МИНА ЧЕРНО МОРЕ-БУРГАС
МИНИ – БОБОВ ДОЛ
МИНИ МАРИЦА – ИЗТОК
МИНИ ОТКРИТ ВЪГЛЕДОБИВ
МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ
МИРКАТ
МИРОЛИО БЪЛГАРИЯ
МИРОЛИО НОВА ЗАГОРА
МИЦУИ ЕНЕРГИЙНИ ПРОЕКТИ
МКБ ЮНИОНБАНК
МКМ – БГ ГРУП
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – БУРГАС
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДОБРИЧ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПАЗАРДЖИК
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ПЛОВДИВ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТЪРГОВИЩЕ
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ШУМЕН

БРОЙ 1
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2
130367715 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА
АННА" СОФИЯ
103562052 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА"
000090019 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ СВЕТА
АННА – ВАРНА
117505556 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ
131340055 МОБА
104510514 МОБАЛ "Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ"
131468980 МОБИЛТЕЛ
111028849 МОНБАТ
130839571 МОНДИ СТАМБОЛИЙСКИ
114617589 МОНИ МСД – М
010279783 МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ
200869353 МОНТАЖ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ
831629999 МОНТАЖИ
030033682 МОНТАЖИ – ВАРНА
131429080 МОНТЮПЕ
831210862 МОСТ КОМПЮТЪРС
121207124 МОСТСТРОЙ
131452951 МОТО – ПФОЕ РЕНТ – А – КАР И
МОБИЛНИ УСЛУГИ
121424680 МОТОБУЛ
000646811 МОТО-ПФОЕ
175216529 МОТО-ПФОЕ БГ
130544585 МОТОРОЛА БЪЛГАРИЯ
103193349 МТГ – ДЕЛФИН
131103818 НАДИН – КОМЕРС
130734855 НАДИН – МЕТАЛ
831160078 НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ
811180179 НАТАЛИЯ-ММ
130639137 НАФТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ
121904244 НАФТЕКС ПЕТРОЛ
130520075 НАФТЕКС СЕКЮРИТИ
000675147 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА
000649348 НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
КОМПАНИЯ
130823243 НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"
000646284 НАЦИОНАЛНИ ДИСТРИБУТОРИ
836144932 НЕОХИМ
131310496 НЕОХИМИКИ БЪЛГАРИЯ
041069263 НЕСТЛЕ АЙС КРИЙМ БЪЛГАРИЯ
831650349 НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ
121039370 НЕТЕРА
175314610 НЕФ ТЕЛЕКОМ БЪЛГАРИЯ
130068093 НЕФТЕНА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ
102882359 НЕФТОХИМТРАНСПОРТ
831389002 НИКМИ
110034824 НИКРОМ – ТРЪБНА МЕБЕЛ

ВЕСТНИК
1
831672947
131134023
000677803
832093629
115144922
130411122
119612709
131408271
127585320
123665800
175157244
121813104
831607337
175145637
175145092
121911566
000694959
121673766
121086224
121265177
838102661
040845618
128044092
112030625
123729929
131419467
148113279
103595401
106013774
831545241
121759222
831738475
041044908
030264696
130899134
121184049
121520795
117001047
831497138
831540632
000220014
831578978
121762115
131233128
114141414
830166943

С Т Р. 7 3

2
НИМАКО – СБ
НЛБ БАНКА СОФИЯ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ – ПЪРВИ ЧАСТЕН КАНАЛ
НОВА ТРЕЙД
НОВА ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ
НОВИ ЛОЗЯ – ЕЛЕНОВО
НОВО НОРДИСК ФАРМА
НОВО СТЪКЛО
НОВОТЕХПРОМ
НОКИА СИМЕНС НЕТУЪРКС
О БЕ ЕС – БЕ ГЕ
О,КЕЙ СУПЕРТРАНС
ОББ – АЛИКО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ОББ – ЕЙ АЙ ДЖИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
ОБЕДИНЕН ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛЕН ФОНД – ДОВЕРИЕ
ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА
ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ
ОБЩИНСКА БАНКА
ОБЩИНСКА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА
КОМПАНИЯ
ОВЕРГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ
ОВЕРГАЗ ИНК.
ОВЕРГАЗ ХОЛДИНГ
ОГНЯНОВО – К
ОЕТ – ОБЕДИНЕНИ ЕНЕРГИЙНИ
ТЪРГОВЦИ
ОЗФАРМА ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ
ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ
ОКТОПОД – С
ОЛИВА
ОЛИНЕЗА
ОМВ БЪЛГАРИЯ
ОМЕГА
ООД "ВИЛИ БЕТЦ ПЛЮС
КО.КД – БАЛКАН СТАР – КЛОН"
ОПТИКОМ
ОРАКЪЛ ИЙСТ СЕНТРЪЛ ЮРЪП
ЛИМИТИД – КЛОН БЪЛГАРИЯ
ОРБИТ
ОРБИТЕЛ
ОРГАХИМ
ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ
ОРКИКЕМ
ОЦК
П. ДУСМАН
П. Р. ПРОДАКШЪН
ПАЙОНИР ДЕВЕЛЪПМЪНТ
ПАЛФИНГЕР ПРОДУКЦИОНС – ТЕХНИК БЪЛГАРИЯ
ПАМПОРОВО

С Т Р.

74

1
000885099
128572677
838175022
130221112
107523997
103002674
827183719
102227147
131268507
831284154
121507164
175137918
121050885
131125704
831190986
825240908
130343251
130102019
102100477
040183342
831496285
103078860
117000995
130800278
121475300
123121115
833175762
103823381
121157625
125041015
126010700
115536179
121732428
131352367
101649640
101615862
811131069
813087785
124000839
824103269
114503233
121874254
102226538
000223291

ДЪРЖАВЕН
2
ПАНДА
ПАПАСМЕЛ
ПАПАС – ОЛИО
ПАПЛОГ
ПАРАЛЕЛ
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ
ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКО РЕЧНО ПЛАВАНЕ
ПАУЕРСКРИЙН – БЪЛГАРИЯ
ПЕЛИКАН РИТЕЙЛ
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ "СЪГЛАСИЕ"
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ ДСК – РОДИНА
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО "ТОПЛИНА"
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО – БЪДЕЩЕ
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНА
КОМПАНИЯ ДОВЕРИЕ
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
"ЦКБ – СИЛА"
ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЛУКОЙЛ ГАРАНТ – БЪЛГАРИЯ"
ПЕРНО РИКАР БЪЛГАРИЯ
ПЕРЧЕМЛИЕВ
ПЕТРЕКО БЪЛГАРИЯ
ПЕТРОЛ
ПЕТРОЛ ХОЛДИНГ
ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ
ПЕЧАТНИЦА НА БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ПЕЧАТНИЦА СОФИЯ
ПЕЩОСТРОЙ
ПИ ЕС АЙ
ПИКАДИЛИ
ПИК – КО
ПИЛКО
ПИМ
ПИМК
ПИОНЕР СЕМЕНА БЪЛГАРИЯ
ПИРЕОС ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
ПИРИН ГОЛФ ХОЛИДЕЙЗ КЛУБ
ПИРИН ТЕКС ПРОДАКШЪН
ПИРИН – ТЕКС
ПЛАНЕКС
ПЛАСТХИМ – Т
ПЛЕВЕН – БУЛГАРТАБАК
ПЛЕВЕН 1999
ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ
ПМУ
ПНЕВМАТИКА – СЕРТА

ВЕСТНИК
1
102047327
107538038
107052730
813143369
117693631
121571779
102907182
131258238
175355023
131172141
831364383
131151745
104047258
117057868
117508716
131057947
127033207
131414235
160053297
121516626
102004532
103061301
117021078
130316140
833067103
130598160
831194080
130919989
131200936
131106522
824033568
121067284
130427646
130432485
130428157
175218829
130442139
131170350
121660936
130212106
121577013
115840214
126627299
124059588

БРОЙ 1

2
ПОБЕДА
ПОДЕМКРАН
ПОЛИКОМП
ПОЛИМЕРИ
ПОЛИСАН
ПОЛО КОМЕРС
ПОНССТРОЙИНЖЕНЕРИНГ
ПОРШЕ БГ
ПОРШЕ ИНТЕР АУТО БГ
ПОУЛТРИПРОДЪКТС
ПРАЙСУОТЪРХАУС КУПЪРС БЪЛГАРИЯ
ПРАКТИКЕР
ПРЕСТИЖ – 96
ПРЕЦИЗ ИНТЕР – ХОЛДИНГ
ПРЕЦИЗ ИНТЕР АЛУМИНИУМ
ПРИМА ХИМ
ПРИМЕКС
ПРИНТЕК БЪЛГАРИЯ
ПРИНЦЕС СВИЛЕНГРАД
ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ
ПРИСТАНИЩЕ БУРГАС
ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА
ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС – РУСЕ – ЕАД
ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПРОГРЕС
ПРОКРЕДИТ БАНК (БЪЛГАРИЯ)
ПРОЛЕТ
ПРОМЕТ СТИИЛ
ПРОМОБИЛ
ПРОСВЕТА – СОФИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ
И ГАЗ
ПРОФЕКС
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ДОВЕРИЕ"
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ДСК – РОДИНА"
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "СЪГЛАСИЕ"
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ТОПЛИНА"
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ЦКБ – СИЛА"
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД – БЪДЕЩЕ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН
КЛУБ ЛЕВСКИ
ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН
КЛУБ ЦСКА
ПРОФИЛАКТИКА, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОТДИХ
ПРОФИЛИНК
ПСК ДЕТЕЛИНА
ПТИЦЕКЛАНИЦА

БРОЙ 1
1
175207101
115568401
831094393
000689015
827182994
115015062
111001688
835009611
813029821
121559474
115004094
115004660
104693344
123054669
116014376
124000579
831928535
110001272
123626427
121015330
113038265
175115373
113550447
131458468
000471753
131206120
831558413
010149117
130558250
175159686
200369469
107052627
130040749
123690337
175324540
130785312
123155993
131481045
130269235
831836738
837081221
130947515
040463255
822106398

ДЪРЖАВЕН
2
ПФАЙЗЕР Н.С.Р. КОРПОРЕЙШЪН – САЩ
ПЪЛДИН ТРАНС СЕРВИЗ
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕСОФИЯ
ПЪРВА ЧАСТНА КОНФЕКЦИОННА ФАБРИКА – АРДА – РУСЕ
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ
ПЪТИНЖЕНЕРИНГ – М
ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ – Т
ПЪТИЩА И МОСТОВЕ
ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПЪТИЩА ПЛОВДИВ
ПЪТНИ СТРОЕЖИ
ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО
ТЪРНОВО
ПЪТНО СТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ЕС БИ ЕС
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
ПЪТСТРОЙ
ПЪТСТРОЙ
ПЪТСТРОЙ – 92
РАДОМИР – МЕТАЛИ
РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ
РАДОМИР МЕТАЛ ТРЕЙД ЕНД
ИНЖЕНЕРИНГ – БЪЛГАРИЯ
РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ
РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ
РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/
РАПИД – КБ
РДП – СОФИЯ
РЕГИОКОМ ГМБХ – КЛОН БЪЛГАРИЯ
РЕГИОНАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА
БАНКА КЛОН БЪЛГАРИЯ
РЕЗБОНАРЕЗНИ ИНСТРУМЕНТИ
ГАБРОВО
РЕЗИНЕКС БЪЛГАРИЯ
РЕЙНОЛДС КОНСЮМЪР ПРОДАКТС БЪЛГАРИЯ
РЕКИТ БЕНКИЗЕР БЪЛГАРИЯ
РЕЛИКС ВИБРО
РЕМОТЕКС – РАДНЕВО
РЕНО НИСАН БЪЛГАРИЯ
РЕХАУ
РИГЛИ БЪЛГАРИЯ
РИЗОВ
РИМЕКС АГРОХОЛДИНГ
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ
РИТОН – П

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

1
123655865
831626017
831850937
125015463
835015226

2
РИТЪМ – 4 – ТБ
РОБЕРТ БОШ
РОВОТЕЛ СТИЙЛ
РОДИНА – ХОЛДИНГ
РОДИНА – ПОПОВО

115073717

РОЗАИМПЕКС

837066162
130355595
117599032
103134411
125022219
123556288
131279951
120541377
114077919
131460040
833019877

РОКА БЪЛГАРИЯ
РОЛПЛАСТ
РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ
РОС ОЙЛ
РОСА
РОСИ
РОШ БЪЛГАРИЯ
РУБЕЛЛА БЮТИ
РУБИН
РУВЕКС
РУДИН – ДИНЕВ И ЖЕЛЕВ И
СИЕ
РУЕН
РУЕН – ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
РУСЕ ИНДЪСТРИ
С.У.П. – БЪЛГАРИЯ
САКАР АУТО
САЛС
САМЕКС
САМЕЛ – 90
САМИ – М
САН СИТИ
САНДВИК – БЪЛГАРИЯ
САНОМА БЛЯСЪК БЪЛГАРИЯ
САНОФИ – АВЕНТИС БЪЛГАРИЯ
САНТА МАРИНА
САНТИНЕЛЛИ – 2007
САП ЛАБС БЪЛГАРИЯ
САРА – АТАНАСОВИ СИЕ
САРАНТИС БЪЛГАРИЯ
САРТЕН БЪЛГАРИЯ
СБАЛ – НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛАГИЧНА БОЛНИЦА
СВИЛОЗА
СВИЛОЗА – ЗИК
СВИЛОЗА ЯРН
СВИЛОЦЕЛ
СВИНЕКОМПЛЕКС – ГОЛЯМО
ВРАНОВО – ИНВЕСТ – АД
СВ-ФЕНИКС
СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ"
СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ
СЕВАН
СЕЙДЖ КОНСУЛТАНТС
СЕЙНТ ГОБЕН КОНСТРАКШЪН
ПРОДЪКТС
СЕКТРОН
СЕКЮРИТИ ГРУПА АЛФА

831819468
131045440
827183263
831208092
831098121
103578245
040646885
129007983
113016443
102681502
000648869
131173325
831251108
131366349
160125116
130211680
020409321
831542220
115345067
121663601
814191178
104627033
119598566
104645362
117048869
106617123
000703415
123633222
812077560
175224390
131234803
831144177
831091595

С Т Р.
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1
115755187
130847073
131018307
131400239
831546368
000653802
040683212
831686320
130951245
131467191
825288194
115802861
121708078
103002623
121746004
175157251
104097300

040529004
040275584
130325402
115629459
121796861
814191858
030432553
130575495
030083347
833045174
812020577
813095508
175291407
102124298
121488372
831360716
115748417
813109388
130461755
103176741
010307695
831635144
104095064
813071350
831144160
121485052
831902088
103267194
130175000
121359317
130435226
175382159

ДЪРЖАВЕН
2
СЕЛЕКТ – БГ
СЕЛЕКТ ДИСТИЛЪРИ
СЕНЗОР – НАЙТ ИНДАСТРИЪЛ
СЕРВИЕ БЪЛГАРИЯ
СЕРВИЗМЕД
СЖС БЪЛГАРИЯ
СИ ТИ КОМПЮТЪРС БГ
СИБАНК
СИГМА – ИС
СИДМА БЪЛГАРИЯ
СИЕНИТ
СИЕНИТ ХОЛДИНГ
СИЕНСИС
СИИКОМ
СИМЕНС
СИМЕНС ЕНТЪРПРАЙЗ КОМЮНИКЕЙШЪНС
СИНДИКАЛНА ВЗАИМОЗАСТРАХОВАТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ – СиВЗ
СИРМА СОЛЮШЪНС
СИС – ИНДУСТРИЙС
СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ
СК АРНАУДОВ
СКАНИЯ БЪЛГАРИЯ
СКЛАДОВА ТЕХНИКА
СКОРПИОН ШИПИНГ
СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ
СЛАВЕЙ – 91
СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА – ТАБАК
СЛЪНЧЕВ БРЯГ
СЛЪНЧЕВ ДЕН
СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ ПРОВАДИЯ
СМК – МОНТАЖИ
СММ 97
СОКОТАБ БЪЛГАРИЯ
СОЛАРИС – 999
СОЛВЕЙ СОДИ
СОЛВЕЙ ФАРМА
СОЛВЕЙ – БЪЛГАРИЯ
СОЛИТРОН – СД – ПЕТЪР ИВАНОВ И ГЕОРГИ НАКОВ
СОМАТ
СОРТОВИ СЕМЕНА – ВАРДИМ
СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК
СОТ-СИГНАЛНО ОХРАНИТЕЛНА
ТЕХНИКА
СОФАВТО
СОФАРМА
СОФАРМА ТРЕЙДИНГ
СОФИЙСКА ВОДА
СОФИНВЕСТ
СОФИЯ АУТО
СОФИЯ ИНЖЕНЕРИНГ

ВЕСТНИК
1
130144438
121086014
831640102
040823148
000660476
831520311
000720101
040479640
175185208
117010838
130943883
820147084
148117306
000662776
130344823
115260535
131371780
833066332
833067174
123666763
130281629
831239700
831769677
130571835
175374454
030217255
817080126
115252741
116584586
121683408
121683785
113509219
131027209
040314704
123532216
130413597
130917415
130568383
831635557
109514464
101043646
829098559
831033127
123541917
831507493
040515079
131101436
131330407

БРОЙ 1

2
СОФИЯ МЕД
СОФИЯ МЕЛ
СОФИЯ ПРИНЦЕС ХОТЕЛ
СОФИЯ ФРАНС АУТО
СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН
СОФИЯ – БУЛГАРТАБАК
СОФКОМ
Софсток ЛТД
СОФСТРОЙ КЪНСТРАКШЪН
СПАРКИ
СПАРКИ ТРЕЙДИНГ
СПАРКИ – ЕЛТОС
СПЕДСТРОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ОНКОЛОГИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ – НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС
СПИДИ
СПИДИ
СПЛАВКОМЕРС
СРЕДНА ГОРА
СТАНДАРД ПРОФИЛ БЪЛГАРИЯ
СТАНДАРТ – 17А
СТАНДАРТ НЮЗ
СТАНИЛОВ
СТАР МОТОРС
СТАР ФУДС БЪЛГАРИЯ
СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ
СТЕМО
СТИЛМЕТ
СТИНГ
СТОЛИЧЕН АВТОТРАНСПОРТ
СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ
СТОМАНА – ИНДЪСТРИ
СТРАБАГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ГМБХ – АВСТРИЯ
СТРОИТЕЛ
СТРОИТЕЛ ВД
СТРОИТЕЛНИ СИСТЕМИ НИТЕРА
СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ
СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОЙИНЖЕКТ
СТРОЙКОМЕРС
СТРОЙКОМЕРС – 96
СТРОЙ-КОНСУЛТ
СУАБ – СБА
СЪНИ ОЙЛ
СЪНФУДС БЪЛГАРИЯ
СЬОНМЕЗ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ТАБАК ТРЕЙДИНГ ПАРТНЪР
ТАЙСЕЙ КОРПОРЕЙШЪН – КЛОН
БЪЛГАРИЯ

БРОЙ 1
1
121700101
121114339
831456696
115688333
121704731
175146970
121912091
831643753
130545438
131406605
175209919
040902318
129008074
115844853
125549851
103882821
131448180
130971555
040029337
831532169
130691966
820174125
831446777
121084839
130858590
831078535
109513731
103551629
126526421
123531939
130564043
121554961
123694346

812120435
104600755
813091775
110558022
119597076
131474168
831108786
115030737
831856043
112048000
130106252
175421594

ДЪРЖАВЕН
2
ТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ
ТАНГРА – АВ
ТАНДЕМ – В
ТЕД – ИНВЕСТ
ТЕ – ДЖЕ ЗИРААТ БАНКАСЪ – КЛОН СОФИЯ
ТЕКНОТЕС МЮХЕНДИСЛИК ИНШААТ ТААХХЮТ ТИДЖАРЕТ ВЕ
СА
ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК БЪЛГАРИЯ
ТЕЛЕКОМПЛЕКТ
ТЕЛЕЛИНК
ТЕЛЕРИК
ТЕМПО – ПЕТРОЛ
ТЕРА ТУР СЕРВИЗ
ТЕРЕМ
ТЕРЕМ – ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ
ТЕРЕМ – ХАН КРУМ
ТЕРЕМ – КРЗ ФЛОТСКИ АРСЕНАЛ-ВАРНА
ТЕРНА ТУРИСТИЧЕСКО, ТЕХНИЧЕСКО И КОРАБОПЛАВАТЕЛНО
АД
ТЕРРА БЪЛГАРИЯ
ТЕСИ
ТЕХ – КО
ТЕХНО ПРО
ТЕХНОКОРОЗА
ТЕХНОЛОГИКА
ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР-ИНСТИТУТ ПО МИКРОЕЛЕКТРОНИКА
ТЕХНОПОЛИС БЪЛГАРИЯ
ТЕХНОС
ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ
ТЕЦ ВАРНА
ТЕЦ МАРИЦА 3
ТЕЦ МАРИЦА-ИЗТОК 2
ТЕЦ СВИЛОЗА
ТИ БИ АЙ КРЕДИТ
ТИ ДЖИ О СТРОИТЕЛСТВО РЕАЛИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТ ТЪРГОВИЯ
ПРОИЗВОДСТВО
ТИАРА ИНДЪСТРИ
ТИМ
ТИМ
ТИМБАРК БЪЛГАРИЯ
ТИРБУЛ
ТИСЕНКРУП – ЮПИТЕР СТОМАНА
ТМ – АУТО
ТМТ – ЕЛКОМ
ТНТ БЪЛГАРИЯ
ТОЙОТА – ТИКСИМ
ТОЙОТА БАЛКАНС
ТОЙОТА РУМЪНИЯ С.Р.Л. – РУМЪНИЯ

ВЕСТНИК
1
813155318
103785639
121740930
121772636
831924394
102011085
114005624
117005106
831609046
113012360
119004654
131192845
175054447
131575808
175294385
131022298
117606893
116052117
102205325
831650089
121797002
831160046
130847116
103044422
813148010
831195570
121016514
102894518
824104727
127585839
121884560
831663282
030276307
200395065
831605795
114532352
115576405
831605806
130345786
130474628
130479810
130477706
175218850
130480645
131163861
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2
ТОКУДА БАНК
ТОП БИЛД
ТОП ДРИНКС
ТОПАЗ МЕЛ
ТОПЛИВО
ТОПЛОФИКАЦИЯ – БУРГАС
ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН
ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ
ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЕРНИК
ТОПЛОФИКАЦИЯ – СЛИВЕН
ТОРИНО МОТОРС ИНДЪСТРИЪЛ
ВИЪКЪЛС
ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ
ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ
ТОШИБА КОРПОРЕЙШЪН – ЯПОНИЯ
ТРАВЪЛ РИТЕЙЛ ДИСТРИБЮШЪН – ТИ АР ДИ
ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ
ТРАКЦИЯ
ТРАНСВАГОН
ТРАНСИМПЕКС
ТРАНСИМПОРТ
ТРАНСКАПИТАЛ
ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
ТРАНССТРОЙ – ВАРНА
ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ
ТРЕЙДКОНСУЛТ
ТРЕЙС – ИПОМА
ТРЕМЕКС
ТРОЛЕЙБУСЕН ТРАНСПОРТ
ТРЪНЧЕВ
ТЪРГОВСКА БАНКА Д
ТЪРГОВСКА БАНКА ИНВЕСТБАНК
ТЪРГОВСКА ЛИГА – НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР
УЗУНОВИ ПРОПЪРТИС ХАУЗ
УМБАЛ "АЛЕКСАНДРОВСКА"
УМБАЛ "Д-Р ГЕОРГИ СТРАНСКИ"
УМБАЛ "СВЕТИ ГЕОРГИ"
УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА"ИСУЛ
УМБАЛ И СПЕШНА МЕДИЦИНА
"ПИРОГОВ"
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ДОВЕРИЕ"
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ДСК – РОДИНА"
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "СЪГЛАСИЕ"
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ТОПЛИНА"
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД "ЦКБ – СИЛА"
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД – БЪДЕЩЕ

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

1
831919536

2
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК

121887948
115240098
831537465
831231714
831605845
131123493

УНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ
УНИТЕМП
УНИФАРМ
УНИЦЕМ
УНСБАЛ "СВЕТА ЕКАТЕРИНА"
УОРЛИПАРСЪНС ЮРЪП ЕНЕРДЖИ СЪРВИСИС
УРБАН 2000
ФАЗЕРЛЕС
ФАМА
ФАМИЛЕКС
ФЕНИКС ИНВЕРС
ФЕРМЕР – 2000
ФЕСТА УАЙН КАМПЪНИ
ФЕСТА ХОЛДИНГ
ФЕСТА ХОТЕЛИ
ФЕСТО ПРОИЗВОДСТВО
ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС
ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС МЕНИДЖМЪНТ
ФИБРАН БЪЛГАРИЯ
ФИКОСОТА СИНТЕЗ
ФИЛИКОН – 97
ФИЛИП МОРИС БЪЛГАРИЯ
ФИЛКАБ
ФИРМА ''ЕМЕЛДА ТЕКСТИЛ САНАЙ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД
ФЛАВИА
ФЛАВИН
ФЛОРИНА – БЪЛГАРИЯ
ФОНД ЗАТВОРНО ДЕЛО
ФОРТ НОКС
ФОРТУНА – КОМ
ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ
МЕНИДЖМЪНТ
ХАЙ БИЗНЕС ЦЕНТЪР /ХБЦ/
ХАЙАТ БЪЛГАРИЯ КЕМИКЪЛ
ХАМБЕРГЕР БЪЛГАРИЯ
ХАН АСПАРУХ
ХАН ОМУРТАГ
ХАРВИСТ
ХАСКОВО – ТАБАК – В ЛИКВИДАЦИЯ
ХДИ ЗАД
ХЕЛЕНИК ПЕТРОЛИУМ БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИС
ХЕЛИ ЕР – САУ
ХЕЛИОС – МЕТАЛ ЦЕНТЪР
ХЕЛИОС – МЕТАЛУРГ
ХЕЛИОС-ПЛОВДИВ – ВАСИЛЕВ И
С-ИЕ
ХЕНДЕЛ
ХЕНДИ – ТЕЛ

130216243
828013698
813194545
115096961
820169617
123730785
130960982
103123984
175286794
130275576
831372469
131457471
131468770
121291243
837055835
115202749
831152996
115328801
105500035
115010371
121404545
831112560
129009070
831921291
131538998
148045472
175039349
115215489
107550147
826009605
837066828
102817087
836143289
130427863
131101055
121448470
160015043
115089358
020837553
130076670
130547955

ВЕСТНИК
1
121884813
010999230
127631592
824133892
838168266
103029862
825010394
000627519
175096193
175075249
131016929
121420492
121671772
816089656
831651159
824121242
103613162
833066866
130134675
131430481
115259725
130128520
121909024
131564637
831169006
104607753
000696497
831447150
121696640
817061834
121749139
103524525
040534040
121186623
131434768
175133827
130277958
122003576
102036786
130329013
831815352
121718535
122003719
831915840
831618508

БРОЙ 1

2
ХЕНКЕЛ БЪЛГАРИЯ
ХЕРМЕС КОМЕРС Р
ХЕРТИ
ХИГИЯ
ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И
СИСТЕМИ /ХЕС/
ХИДРОСТРОЙ
ХИК-91 – ПАЦЕВ С-ИЕ
ХИМИМПОРТ
ХИПО АЛПЕ – АДРИА – АУТОЛИЗИНГ
ХИПО АЛПЕ – АДРИА-ЛИЗИНГ
ХИТ ХИПЕРМАРКЕТ
ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ – ЛОЗЕНЕЦ
ХОЛДИНГ ПЪТИЩА
ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ
ХОЛСИМ КАРИЕРНИ МАТЕРИАЛИ
ХОРИЗОНТ – ИВАНОВ
ХОСЕ – 2
ХРАНИНВЕСТ – ХРАНМАШКОМПЛЕКТ
ХРАНС КОМЕРС
ХУАУЕЙ ТЕХНОЛОДЖИС БЪЛГАРИЯ
ХЪС
ХЮВЕФАРМА
ХЮЛЕТ-ПАКАРД БЪЛГАРИЯ
ХЮЛЕТ-ПАКАРД ГЛОУБЪЛ ДЕЛИВЪРИ БЪЛГАРИЯ СЕНТЪР
ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО.
БЪЛГАРИЯ
ЦБА ТЪРГОВИЯ
ЦЕНТРАЛЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА
БАНКА
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
ЦЕРАТИЦИТ БЪЛГАРИЯ
ЦКБ ГРУП
ЧАЙКАФАРМА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИТЕ ЛЕКАРСТВА
ЧАСТНА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКА
БАНКА "ТЕКСИМ"
ЧАСТНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО "ЗОГРАФСКИ"
ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
ЧЕЛОПЕЧ МАЙНИНГ
ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО
ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ
ЧИПИТА БЪЛГАРИЯ
ЧИСТОТА СОФИЯ
ЧУГУНОЛЕЕНЕ
ШЕЛ БЪЛГАРИЯ
ШЕНКЕР

БРОЙ 1
1
121587769
837066461
130463628
831660763
101156430
121533604
121796402
175270391
121444454
030228942
175313469
825203984
000694749
130423154
831633773
112507610
128617161
124031444
102004258
102935281
831400025
175372745
130837588
13773

ДЪРЖАВЕН
2
ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ
ШУМЕН – ТАБАК
ЩРАБАГ
ЮБН АУТО
ЮЛЕН
ЮНАЙТЕД ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ
ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ
ЮНИЛИВЪР СЪПЛАЙ ЧЕЙН КАМПЪНИ АГ – ШВЕЙЦАРИЯ
ЮНИОН ИВКОНИ
ЮНИТРЕЙД – Х
ЮПИТЕР – СТОМАНА
ЮРИЙ ГАГАРИН
ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ
ЮРОКОМ 2000
ЮСИС
ЯВОР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ
ЯЙЦА И ПТИЦИ – ЗОРА
ЯНА
ЯХТИНГ БГ
168 ЧАСА
3 С СОТ
345

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 756
от 3 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУ Т и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-89 от 6.Х.2009 г., т. 14, и № ЕСГ-92 от 13.Х.2009 г., т. 21, Столичният общински
съвет реши:
Одобрява проект за изменение на план за регулация на с. Иваняне – гр. Банкя, за корекция на
р. Иванянска с прилежащи квартали 13, 14, 16, 17,
19 и 19б, както следва:
Изменение на улица от о.т. 70а до о.т. 74а между
квартали 13 и 14.
За кв. 13
изменение границите на УПИ ХІІІ-316а.
За кв. 14
изменение границите на УПИ ІІ-260;
изменение границите на УПИ ХVІІ-274;
изменение границите на УПИ ХVІІІ-271, 271а;
изменение границите на УПИ ХІV – „За магазин“;
изменение границите на УПИ ХV – „За ресторант и кафе-сладкарница“ и преотреждането му в
УПИ ХV-333;
изменение границите на УПИ ХVІ-325;
изменение границите на УПИ ХХІІ – „За озеленяване и спортни нужди“;
изменение границите на УПИ ХХХV – „За
озеленяване и спортни нужди“;
изменение границите на УПИ ХХХVІ – „За
озеленяване и спортни нужди“;
отреждане на нов УПИ ХХХVІІ – „За корекция
на река и озеленяване“.
За кв. 16

ВЕСТНИК
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изменение границите на УПИ ХІІІ-181;
изменение границите на УПИ ХХV – „За озеленяване и преотреждането му в УПИ ХХV – „За
корекция на река и озеленяване“.
За кв. 17
изменение на задънена улица от о.т. 112е до
о.т. 112ж;
изменение границите на УПИ VІІ-184;
изменение границите на УПИ ІV-185;
изменение границите на УПИ V-64;
изменение границите – на VІІІ-64;
заличаване на терен „За озеленяване“ и отреждане на нов УПИ ІХ – „За корекция на река
и озеленяване“;
изменение на улица от о.т. 110д до о.т.106а между
квартали 19 и 19б.
За кв. 19
изменение границите на УПИ ХІ-66;
изменение границите на УПИ ХІа-66;
изменение границите на УПИ Х-95;
изменение границите на УПИ ІХ-94;
изменение границите на УПИ VІІІ-67;
изменение границите на УПИ ІV-68;
изменение границите на УПИ V-69;
изменение границите на УПИ VІ-70;
изменение границите на УПИ VІІ-71;
отреждане на УПИ ХІІ – „За озеленяване“.
За кв. 19б
изменение границите на УПИ ХХ – „За озеленяване“ и преотреждането му в УПИ XX – „За
корекция на река и озеленяване“ по кафявите и
зелените линии, цифри и текст съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде обжалвано чрез район „Банкя“ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок от
уведомяването.
13806

Председател: А. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 870
от 18 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 519 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 16.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 420, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 12.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков
6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
13631

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 871
от 18 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 519 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 17.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
към трафопост, ж.к. Дружба 2, до бл. 516, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 5000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация –
до 15.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време на СОАП –
от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация
240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой в сградата
на СОАП, пл. Славейков 6, ет.1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга–не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до
16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 872
от 18 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 519 от 29.VІІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 15.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж. к. Дружба 2, до бл. 251, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
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4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 876
от 18 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 972 от 11.Х.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 11.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на ателие, ж. к.
Връх Манчо, бл. 2, вх. Б, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Връбница“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 50 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 5000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на депозитите– не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 9.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14 до
16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
13634

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 877
от 18 септември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 324 от 21.V.2009 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 10.ІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на техническо
помещение № 5, ж. к. Зона Б-5-3, бл. 25, I сутерен,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно със съответното право
на строеж.
2. Начална цена – 30 000 лв. Сделката се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 3000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC–SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.ІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
13635

РЕШЕНИЕ № 1021
от 11 декември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 32,
ал. 1, т. 2 ЗПСК във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 5,
чл. 6, ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 717 от 19.ХІ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столична
общинска агенция за приватизация реши:
1. На 16.ІІ.2010 г. в 14 ч. в Столичната общинска
агенция за приватизация да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на пакет от
1400 акции, общинска собственост, представляващи
1,085 % от капитала на „БКС Средец“ – АД.
2. Начална тръжна цена на пакета – 33 000 лв.
3. Определя стъпка на наддаване в размер
3000 лв.
4. Депозитът за участие в размер 3300 лв. се
внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация № BG 49 SOMB 9130 33
26474601, BIC–SOMBBGSF при „Общинска банка“ – АД, клон „Врабча“, София, ул. Врабча 6, в
срок до 16 ч. на 15.ІІ.2010 г.
5. Цялата покупна цена се заплаща чрез банков
превод по банкова сметка на СОАП № BG 83 SOMB
91303226474652, BIC – SOMBBGSF при „Общинска
банка“ – АД, в деня на подписване на договора за
продажба.
6. Утвърждава тръжната документация и проект
на договор за продажба, неразделна част от нея.
7. Определя цена на тръжната документация
в размер 360 лв. с включен ДДС в размер 20 %,
платима в брой в сградата на Столичната общинска
агенция за приватизация, пл. Славейков 6, ет. 1,
стая 4, в срок до 16 ч. на 11.ІІ.2010 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

8. Срокът за подаване на предложенията за
участие в търга е до 16 ч. на 15.ІІ.2010 г. Предложенията се подават в запечатан непрозрачен плик
в деловодството на СОАП – стая № 2.
13663

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА ГР. БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 375
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 3 ЗУТ,
чл. 21, ал. 6 ЗОС и чл. 66 ПОДОСБНКВОА Общинският съвет – гр. Белово, реши:
Одобрява проекта за ПУП – ПР за обект „Свлачищни участъци в кв. 17, 18, 25 и 26 – с. Габровица,
община Белово“. С проекта се правят следните
изменения в регулационния план на с. Габровица:
1. В кв. 17 се обособяват сервитутни зони за
укрепителни мероприятия в УПИ VІІІ-126, ІХ-128,
Х-129 и УПИ ХІ-130.
2. В к в. 18 се за ли чават У ПИ Х Х V ІІ-143,
ХХVІІІ-138, ХХІХ-138, ХХХ-137 и ХХХІ-134, като
за сметка на площта им се образува нов УПИ
ХХХІІ, отреден „За противоерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване“, обособяват се
и сервитутни зони за укрепителните мероприятия
в УПИ І-133, ІІІ-136, VІІІ-142, ІХ-146, ХХVІ-144 и
УПИ ХХV-145.
3. В кв. 25 се променя регулацията на УПИ
V-273 по имотната граница на ПИ пл. № 273, УПИ
VІІІ – общ., VІІ – общ. се заличават и се обособява
нов УПИ ХІ с отреждане „За противоерозионни и
укрепителни съоръжения и озеленяване,“ включващ
площта им и частта от УПИ V-273 извън границите на поземлен имот пл. 273. Обособява се и
сервитутна зона за укрепителните мероприятия в
новообразувания УПИ V-273.
4. Квартал 26, целият с отреждане „свлачище“,
се отрежда като УПИ І – „Свлачище“. Кварталът се
разширява с обособяването на два нови урегулирани
поземлени имота УПИ ІІ с отреждане „За противоерозионни укрепващи съоръжения и оземеняване“,
разположен от север на УПИ І – „Свлачище“, и
УПИ ІІІ „За противоерозионни укрепващи съоръжения и озеленяване“, разположен между терените,
отредени „Свлачище“ в кв. 26 и кв. 27.
5. В кв. 24 част от УПИ ІІІ се обособява като
сервитутна зона за укрепителни мероприятия.
6. В кв. 28 частта от квартала с отреждане „Свлачище“ се обособява като УПИ ХІ – „Свлачище“.
13750

Председател: К. Варев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ВРАЦА
ЗАПОВЕД № 564
от 8 декември 2009 г.
На основание чл. 32, ал. 1, § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плана на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 на земеделски
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 ЗСПЗЗ, регистрите на новообразуваните имоти и таблиците за изчисляване
дължимото обезщетение на собствениците за:
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I. Територии в землище гр. Козлодуй, ЕКАТТЕ
37798, община Козлодуй, област Враца, за местности:
1. „Крушов баир“ – кадастрален район № 509.
2. „Килера“ – кадастрален район № 510.
3. „Мерите“ – кадастрален район № 508.
ІІ. Територии в землище с. Бутан, ЕК АТТЕ
07116, община Козлодуй, област Враца, за местност
„Под Радойковото“ – кадастрални райони № 511,
512, 513, 514, 515 и 516.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните
лица чрез областния управител на област Враца до
Административния съд – Враца, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
13751

За областен управител: В. Литов

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РEШЕНИЕ № 473
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка
чл. 22, ал. 1 ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за
анализите на правното състояние и приватизационни
оценки и за условията и реда на лицензиране на
оценители, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение № 410 от протокол № 37 от 30.VІІ.2009 г.
Общинският съвет – гр. Горна Оряховица, реши:
1. Приема правен анализ, приватизационна
оценка и информационен меморандум на обект:
дворно място със сграда (бивше училище „Христо
Ботев“), попадащо в УПИ І – „За училище“ в кв.
14 по ПУП на кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица.
2. Продажбата на общински нежилищен имот
по т. 1 да се извърши чрез публичен търг с явно
наддаване.
3. Търгът ще се проведе при следните условия:
3.1. Начална тръжна цена – 329 729 лв. общо, от
които 188 540 лв. – за сградата, и 141 189 лв. – за
земята (с включен ДДС). Цената се оферира в левове
и се заплаща съгласно изискванията, съдържащи
се в тръжната докуменция.
3.2. Стъпка на наддаване – 3 % от началната
тръжна цена в размер 6594,58 лв.
3.3. Депозитът за участие е парична вноска в
размер 32 972,90 лв. и се превежда по банкова сметка
на общината по фонд „Приватизация“ в банка „УниКредит Булбанк“: IBAN BG55UNCR75273243690505,
SWIFT BIG код на „УниКредит Булбанк UNICRBGSF,
БАЕ код на „УниКредит Булбанк“ UNCR7527 при
„УниКредит Булбанк“, клон Горна Оряховица, в
срок до 20-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3.4. Тръжната документация се закупува в община
Горна Оряховица, пл. Георги Измирлиев 5, стая 107.
Цената на тръжната документация е 150 лв. (без
ДДС) и 180 лв. (с ДДС) и се заплаща в касата на
общината преди получаване на документацията;
лицето, закупуващо тръжна документация, следва
да представи документ за самоличност, а в случаите
на представителство – документ, удостоверяващ
представителната му власт.
3.5. Срок за закупуване на тръжна документация – до 15-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
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3.6. Срок за подаване на предложенията за участие
в търга – 12 ч. на 24-тия ден считано от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
3.7. Посещения и оглед на обекта могат да се
извършват всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в работно време след
закупуване на документация.
3.8. Търгът ще се проведе на 24-тия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в 14 ч. в стая 102 на община Горна
Оряховица.
3.9. Достигнатата тръжна цена на продадения
по т. 1 общински нежилищен имот да се заплати
еднократно или разсрочено в левове; при разсрочено
плащане началната вноска не трябва да е по–малка
от 50 % от определената цена; разсрочване на дължимата част – до 6 месеца след датата на подписване
на договора; лихвата върху останалата дължима
част е в размер на основния лихвен процент плюс
10 пункта надбавка – от деня на сключването на
договора за продажба до окончателното изплащане
на обекта.
4. Утвърждава тръжна документация и проект
на договор за продажба на имота по т. 1.
5. Възлага на кмета на общината да подготви
търга и назначи тръжна комисия за провеждането му.
6. Упълномощава кмета на общината да одобри
протокола от проведения търг, да определи спечелилия участник със заповед и да сключи договора
за продажба.
13527

Председател: Д. Костадинов

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 210
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА във връзка с
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково,
одобрява подробен устройствен план – парцеларен
план за външно ел. захранване на ППС (приемнопредавателна станция), построена в поземлен имот
№ 002017 в землището на гр. Гурково. Трасето на ел.
провода преминава през имот № 000684 – частна
общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Гурково до
Административния съд – Стара Загора.
13392

Председател: Ив. Димитрова

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ДОБРИЧ
ЗАПОВЕД № РД-11-10-293
от 23 ноември 2009 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА и чл. 129, ал. 3
ЗУТ и решение от протокол от заседание на Областния експертен съвет по устройство на територията
от 9.Х.2009 г. във връзка с внесения в областната
администрация с писмо вх. № РЗ-01-06-1712 от
17.ІХ.2009 г. от „Екоенерджи Добрич 1“ – ООД,
проект на ПУП – парцеларен план на обект „Електропровод – високо напрежение – от ПИ № 55.1 и
засягащ ПИ № 55.2, ПИ № 0.59, ПИ № 0.140, ПИ
№ 0.79, ПИ № 0.154 в землището на с. Александър
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Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, и ПИ № 3.86 и ПИ № 3.87 в землището на с.
Било, община Каварна, област Добрич“, одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план на
обект „Електропровод – високо напрежение – от
ПИ № 55.1 и засягащ ПИ № 55.2, ПИ № 0.59, ПИ
№ 0.140, ПИ № 0.79, ПИ № 0.154 в землището на с.
Александър Стамболийски, община Генерал Тошево,
област Добрич, и ПИ № 3.86 и ПИ № 3.87 в землището на с. Било, община Каварна, област Добрич“,
съгласуван с протокол от Областния експертен
съвет по устройство на територията с възложител
„Екоенерджи Добрич 1“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Каварна, община Каварна,
област Добрич, ул. Капитан Димитър Добрев 7;
ЕИК 200193245, с управители Румен Апостолов
Панайотов и Анатоли Валентинов Линков.
Заповед та под леж и на обжа лва не по реда
на чл. 215, ал. 1 ЗУ Т пред А дминистративния
съд – Добрич, в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“.
13636

Областен управител: Ж. Желязков

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 788
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета на
община Елин Пелин във връзка с Решение № 787
след становище на ПК по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За вилен отдих“ на имот
№ 096001 по КВС на землището на с. Богданлия,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13688

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 789
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин, Решение № 787 след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За вилен отдих“ на имот
№ 009010 по КВС на землището на с. Богданлия,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13689

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 790
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин във връзка с Решение №
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787 и след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За вилен отдих“ на имот
№ 014012 по КВС на землището на с. Богданлия,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
13690

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 791
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин във връзка с Решение №
787 и след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За складове, офиси и
търговия“ на имот № 084026 в землището на гр.
Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13691

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 792
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин във връзка с Решение №
787 и след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно строителство“
на имот № 007033 в землището на с. Караполци,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13692

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 793
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на
община Елин Пелин във връзка с Решение № 787 и
след становище на ПК по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За търговски обект, складове и офиси“ на имот № 002020 в землището на с.
Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13693

Председател: Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 794
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с Решение № 702 от
2009 г., доклад от кмета на община Елин Пелин
във връзка с Решение № 787 и след становище на
ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“ Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ на имоти в землището
на гр. Елин Пелин, както следва:
1.1. имот № 085016 – за нискоетажно жилищно
строителство и съоръжения на техническата инфраструктура;
1.2. имот № 085052 – за нискоетажно жилищно
строителство, ресторант, магазин, кафе-следкарница
и съоръжения на техническата инфраструктура;
1.3. имот № 087011 – за нискоетажно жилищно
строителство, паркинг и съоръжения на техническата инфраструктура.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
Председател: Г. Костов
13694

РЕШЕНИЕ № 795
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин във връзка с Решение №
787 и след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За оранжерия със сервизни сгради“ на имот № 043007 в землището на
гр. Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
Председател: Г. Костов

13695

РЕШЕНИЕ № 796
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета на
община Елин Пелин във връзка с Решение № 787 и
след становище на ПК по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За търговско-складова
база“ на имот № 206003 в землището на с. Нови
хан, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
Председател: Г. Костов

13696
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РЕШЕНИЕ № 797
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета на
община Елин Пелин във връзка с Решение № 787
след становище на ПК по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За търговско-складова
база“ на имот № 058020 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13697

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 798
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин във връзка с Решение №
787 и след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За индивидуално жилищно
строителство“ на имот № 041038 в землището на с.
Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13698

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 799
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета на
община Елин Пелин във връзка с Решение № 787 и
след становище на ПК по „Териториално селищно
устройство, строителство и инфраструктура“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За жилищно застрояване“ на имоти № 057008, 057010, 057030 и 057055 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13699

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 800
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин във връзка с Решение №
787 и след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
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Одобрява ПУП – ПЗ „За индивидуално жилищно
строителство“ на имоти № 058027, 058034, 058035,
058036, 058045, 058046, 058047, 058048, 058049, 058051,
058056, 058058, 058062, 058063 и 058069 и ПУП – ПЗ
„За съоръжения на техническата инфраструктура“
на имоти № 058040 и 058053 в землището на с.
Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
Председател: Г. Костов
13700

РЕШЕНИЕ № 801
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, във връзка с доклад от кмета
на община Елин Пелин във връзка с Решение №
787 и след становище на ПК по „Териториално селищно устройство, строителство и инфраструктура“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ „За индивидуално жилищно
строителство“ на имоти № 056003, 056005, 056008,
056009, 056011, 056013, 056015, 056019, 056027, 056029
и 056030 в землището на с. Нови хан, община Елин
Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез община Елин Пелин пред Административния
съд – София-област.
13701

Председател: Г. Костов

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 332
от 9 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
I. Утвърждава правния анализ и оценката на общински нежилищен имот, представляващ УПИ VI,
кв. 73 по плана на с. Бузовград, община Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот по
т. 1 с площ 2739 кв.м, съгласно ПР на с. Бузовград,
одобрен с Решение № 452 от 2006 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, при граници на имота: север
и изток – регулационна граница, юг – УПИ VII и
улица, и запад – УПИ V, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 31 200 лв. В цената не
е включен ДДС. Цената се оферира в левове. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник
в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка
BG 79 SOMB 9130 3221727350
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF. Дължимият ДДС
върху достигнатата цена се заплаща в същия срок
по сметка BG14 SOMB 9130 3221727356, „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б.код
SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

3. Депозитът за участие е парична вноска в размер
50 % от началната тръжна цена, която се внася по
сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б.
код SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая 19
на община Казанлък срещу квитанция за платена
такса в размер 300 лв. (без дължимия ДДС) в брой
в касата в ЦИУ при община Казанлък до изтичане
срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата
за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения за
участие.
9. Търгът ще се проведе на 35-ия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 13 ч. в стая 14 в сградата на община Казанлък.
III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I заедно с информационен
меморандум и проектодоговор като част от нея.
IV. За провеждане на търга се назначава комисия.
V. Задължава кмета на общината в договора за
покупко-продажба на общинския имот чрез публичен търг с явно наддаване да включи условие,
че купувачът ще осигури достъп за поддръжката
и ремонта на изградените подземни комуникации
или ще ги премести за своя сметка.
VІ. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия по организацията и провеждането на търговете, подготовката и сключването
на договорите за приватизация, регламентирани
в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на глава V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
13509

Председател: В. Самарски

РЕШЕНИЕ № 333
от 9 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32,
ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1,
2 и 3 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

I. Утвърждава правния анализ и оценката на
общински нежилищен имот, представляващ УПИ I,
кв. 72 по плана на с. Бузовград, община Казанлък.
II. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот по т.
I с площ 1242 кв.м, съгласно ПР на с. Бузовград,
одобрен с Решение № 452 от 2006 г. на Общинския
съвет – гр. Казанлък, при граници на имота: североизток – регулационна граница, канал, югоизток
и югозапад – улици, и запад – канал, при следните
условия:
1. Начална тръжна цена – 15 500 лв. В цената не
е включен ДДС. Цената се оферира в левове. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник
в левове до деня на подписване на договора за продажба по сметка: BG 79 SOMB 9130 3221727350
в „Общинска банка“ – АД, клон Пловдив, офис
Казанлък, б. код SOMBBGSF. Дължимият ДДС
върху достигнатата цена се заплаща в същия срок
по сметка BG14 SOMB 9130 3221727356 в „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б.код
SOMBBGSF.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер
50 % от началната тръжна цена, която се внася по
сметка: BG 88 SOMB 9130 3321727301 в „Общинска
банка“ – АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б.
код SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са вноски от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – стая 19
на община Казанлък срещу квитанция за платена
такса в размер 300 лв. (без дължимия ДДС) в брой
в касата в ЦИУ при община Казанлък до изтичане
срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата
за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) заверено от кандидата копие на актуално
удостоверение за вписване в търговския регистър
(не се прилага за кандидати – физически лица,
които нямат качества на търговец);
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация (ако представителната
власт не може да се установи от удостоверението
за вписване в търговския регистър или кандидатът
се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в
приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведе на 35-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“ от
13,10 ч. в стая 14 в сградата на община Казанлък.
III. Утвърждава тръжна документация за продажба на имота по т. I заедно с информационен
меморандум и проектодоговор като част от нея.

ВЕСТНИК
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IV. За провеждане на търга се назначава комисия.
V. Задължава кмета на общината в договора за
покупко-продажба на общинския имот чрез публичен търг с явно наддаване да включи условие,
че купувачът ще осигури достъп за поддръжката
и ремонта на изградените подземни комуникации
или ще ги премести за своя сметка.
VІ. Упълномощава кмета на община Казанлък
да извърши всички действия по организацията и
провеждането на търговете, подготовката и сключването на договорите за приватизация, регламентирани
в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на глава V и VII от
Наредбата за търговете и конкурсите.
Председател: В. Самарски
13510

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 598
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложените ВиК и ел. схеми за захранване на
ПИ 016082 от КВС на Карлово, местност Нови
лозя, във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя. Проектът предвижда за ПИ 016082
да се образува УПИ 016082 – цех за производство
на алуминиева и РVС дограма, в местността Нови
лозя – гр. Карлово, и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство
на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
13718

РЕШЕНИЕ № 599
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложените ВиК и ел. схеми за захранване на
ПИ 113042 от КВС на с. Кърнаре, местност Чокур
чеир, във връзка с промяна предназначението на
земеделска земя. Проектът предвижда за ПИ 113042
да се образува УПИ 013042 – За парна дестилерия
за етерично-маслени култури в местността Чокур
чеир – с. Кърнаре, и застрояване в него при спазване на нормативните изисквания по устройство
на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
13719

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

РЕШЕНИЕ № 600
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Карлово, одобрява проект за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложените ВиК и ел. схеми за захранване на ПИ
154043 от КВС на гр. Баня, местност Адата, във
връзка с промяна предназначението на земеделска
земя. Проектът предвижда за ПИ 154043 да се образува УПИ 154043 – За жилищно строителство
в местността Адата – гр. Баня, и застрояване в
него при спазване на нормативните изисквания
по устройство на територията.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
13720

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 603
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 21,
т. 11 ЗМСМА, Общинският съвет – гр. Карлово,
одобрява проект за подробен устройствен план –
план за регулация и застрояване (ПРЗ), както и
приложените ВиК и ел. схеми за захранване на ПИ
022062 от КВС на гр. Калофер в местност Средна
корнидица. Проектът предвижда за ПИ 022062 да
се образува УПИ 022062 жилищно строителство в
местност Средна корнидица, землище гр. Калофер,
и застрояване в него при спазване на нормативните
изисквания по устройство на територията. Устройствена зона Жм.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
13721

Председател: Т. Стоев

РЕШЕНИЕ № 640
от 3 декември 2009 г.
На основание чл.129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общински съвет – гр.
Карлово, реши:
Одобрява проек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложената ел. схема за захранване на ПИ 000565
от КВС на с. Дъбене, местност Бозалъка, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 000565 да се образува
УПИ 000565 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници в местността
Бозалъка – с. Дъбене, и застрояване в него при
спазване на нормативните изисквания по устройство
на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
13807

Председател: Т. Стоев

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 641
от 3 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Карлово, реши:
Одобрява п роек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложената ел. схема за захранване на ПИ 000580
от КВС на с. Дъбене, местност Бозалъка, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 000580 да се образува
УПИ 000580 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници в местността
Бозалъка – с. Дъбене, и застрояване в него при
спазване на нормативните изисквания по устройство
на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
13808

РЕШЕНИЕ № 642
от 3 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общински съвет – гр.
Карлово, реши:
Одобрява п роек т за под робен уст ройст вен
план – план за регулация и застрояване, както и
приложената ел. схема за захранване на ПИ 000568
от КВС на с. Дъбене, местност Бозалъка, във връзка
с промяна предназначението на земеделска земя.
Проектът предвижда за ПИ 000568 да се образува
УПИ 000568 – производство на електроенергия от
възобновяеми енергийни източници в местността
Бозалъка – с. Дъбене, и застрояване в него при
спазване на нормативните изисквания по устройство
на територията. Устройствена зона Пп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Карлово до
Административния съд – Пловдив.
Председател: Т. Стоев
13809

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 282
от 1 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на тласкателни водопроводи съответно от
кв. П. Р. Славейков до водоем с V=1000 м 3 в п.и.
154001 и от Южна промишлена зона до водоем с
V=2000 м 3 в п.и. 000437, землище Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
13810
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ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 386
от 30 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Котел,
одобрява ПУП – парцеларен план за линеен обект
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за обект „Wireless
transmission SPDH – Kotel“ по КВС на землище гр.
Котел, област Сливен.
Трасето на кабела се прокарва през поземлени
имоти 001507 и 004518 в местността „Бабин качул“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Котел до
Административния съд – Сливен.
13535

Председател: В. Андреева

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № 420
от 7 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 16.Х.2009 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 6 и доклад от 21.Х.2009 г.
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Падала, община
Рила, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
13511

Областен управител: Л. Анчев

ЗАПОВЕД № 421
от 7 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗПСЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 16.Х.2009 г. на
комисията по чл. 28б, ал. 6 и доклад от 21.Х.2009 г.
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ за землището на с. Смочево, община
Рила, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
13512

Областен управител: Л. Анчев

ЗАПОВЕД № 428
от 10 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 30.ХІ.2009 г.
на комисията по чл. 28б, ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад
от 4.ХІІ.2009 г. одобрявам плана на новообразу-
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ваните имоти в М 1:1000 на земеделските земи,
предоставени за ползване на граждани въз основа
на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ на землището на с.
Бадино, м. Загрените, община Бобошево, област
Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
13536

Областен управител: Л. Анчев

ЗАПОВЕД № 442
от 19 декември 2009 г.
На основание § 4к, ал. 6 ЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8
ППЗСПЗЗ във връзка с протокол от 17.ХІІ.2008 г. и
протокол от 14.ХІІ.2009 г. на комисията по чл. 28б,
ал. 6 ППЗСПЗЗ и доклад от 16.ХІІ.2009 г. одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделските земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за землището на с. Лозно, община Кюстендил,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван чрез
областния управител на област Кюстендил пред
Административния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен
вестник“.
Областен управител: Л. Анчев
13836

ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ЗАПОВЕД № 1618
от 9 декември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
ЗНП във връзка с чл. 11 и 15 ППЗНП и Решение
№ 402 от 26.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Ловеч, нареждам:
1. Закривам ЦДГ – кв. Продимчец, намираща
се в гр. Ловеч, кв. Продимчец, ул. Стефан Цанков
30, считано от 1.І.2010 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала да
бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
3. Децата от кв. Продимчец в задължителна
за подготвителна група възраст да се преместят
в подготвителния клас на ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“, а останалите да посещават ЦДГ „Теменуга“ в кв. Гозница или по избор друга детска
градина на територията на гр. Ловеч, в която има
свободни места.
4. Задължителната документация, водена от директора на ЦДГ – кв. Продимчец, да се предаде за
съхранение в ЦДГ „Теменуга“ – Ловеч, кв. Гозница.
5. Ведомостите за заплати да се приемат и
съхраняват от дирекция „Хуманитарна политика“,
отдел „Духовни дейности“, функция „Образование“.
6. Материално-техническата база на ЦДГ – кв.
Продимчец, да се приеме за стопанисване, управление и разпореждане от дирекция „Хуманитарна
политика“ и от дирекция „Финанси, бюджет и
икономическа политика“.
6.1. Възлагам на дирекция „Хуманитарна политика“ да организира стопанисването на движимото
имущество.
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6.2. Възлагам на дирекция „Финанси, бюджет
и икономическа политика“ да приеме за стопанисване, управление и разпореждане недвижимото
имущество.
2.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на директорите на дирекции „Хуманитарна
политика“ и „Финанси, бюджет и икономическа
политика“.
Кмет: М. Казанджиев
13530

ОБЩИНА ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 441
от 30 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 58,
ал. 2, т. 1 и чл. 59, ал. 1 и 4 ЗК във връзка с чл. 87 и
чл. 88, ал. 1 ППЗК и Решение № 393 от 28.VІІ.2009 г.
Общинският съвет – гр. Перник, реши:
I. Определя „Айдо – С“ – ООД, Перник, за
концесионер за обект – публична общинска собственост, представляващ хижа „Селимица“, намираща
се в землището на с. Кладница, община Перник,
подробно описан в Решение № 393 от 28.VІІ.2009 г.
II. В съответствие с резултатите от проведената
открита процедура конкретизира основните елементи на концесията, както следва:
1. Размер на годишното концесионно плащане – 2033 евро.
2. Инвестиции за срока на концесията, които
концесионерът се задължава да направи в обекта на
концесията, както следва: в обекта – 24 806 евро;
в инфраструктурата – 12 931 евро.
3. Разкриване на работни места – 13 бр.
4. Срок на концесията – 15 години.
III. Определя срок 14 дни след изтичане срока
на обжалване по чл. 58, ал. 3 ЗК за сключване на
концесионния договор в съответствие с чл. 62 ЗК.
IV. Определя кмета на общината за орган, който:
1. Да сключи концесионния договор.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на
договора, с изключение на тези по прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнението на
концесионния договор.
V. Условия на концесионния договор:
1. Концесионният договор се сключва при условията на това решение, Решение № 393, взето
по протокол № 8 от 28.VІІ.2009 г., и направената
от „Айдо – С“ – ООД, Перник, представлявано
от Иван Руменов Дойчинов, оферта за участие в
откритата процедура.
2. Концесионерът да представи гаранция за
изпълнение на задълженията си по концесионния
договор съгласно решението за откриване на процедурата за предоставяне на концесия.
3. Паричните постъпления от концесионните
плащания да се разпределят от Общинския съвет – гр. Перник (чл. 82 ЗК).
VI. Концесионният договор влиза в сила в срок
от датата на подписването му при условията, определени в него, като в тридневен срок от подписването му да се изпрати екземпляр до Общинския
съвет – гр. Перник (чл. 64, ал. 2 ЗК).
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ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 144
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 136, ал. 1 във връзка с чл. 127,
ал. 6 ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и съгласно
Решение № 9 на ОЕСУТ – гр. Приморско, прието
с протокол № 9 от 1.Х.2009 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява проект за изменение на ОУ П за
поземлен имот № 037005 в местността Край село
по плана на землището на с. Писменово, община
Приморско, с цел предвиждане на застрояване за
вилни нужди при спазване на следните показатели
за застрояване съгласно чл. 29 от Наредба № 7 за
правила и нормативи на устройство на отделните
видове територии и устройствени зони, а именно
плътност на застрояване – до 40 %, Кинт – до
0,8, Позел 50 %, Нк=7 м, Нбило=9,50 м, като се
предвиди индивидуално застрояване в отделните
ПИ с максимална застроена площ на строително
петно до 100 кв. м.
Председател: Пл. Георгиев
13702

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
ЗАПОВЕД № 2248
от 1 декември 2009 г.
На основание чл. 44, ал. 1 ЗМСМА, чл. 10, ал. 7
ЗНП и чл. 15, ал. 1 ППЗНП и Решение № 31-399 от
28.Х.2009 г. на Общинския съвет – гр. Провадия,
нареждам:
1. Да се преобразува Полудневна детска градина – с. Снежина, община Провадия, област Варна, в
сградата на НУ „Хр. Ботев“ – с. Снежина, община
Провадия, област Варна, и Полудневна детска градина – с. Славейково, община Провадия, област Варна,
в сградата на ОУ „Асен Златаров“ – с. Славейково,
община Провадия, област Варна, във филиали на
ЦДГ „М. Момчева“ – с. Градинарово, община
Провадия, област Варна, считано от 1.XII.2009 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала на
посочените заведения да бъдат уредени по реда на
чл. 123 КТ.
3. Трудовите досиета да се предадат на директора
на ЦДГ „М. Момчева“ – с. Градинарово, община
Провадия, област Варна, с приемно-предавателни
протоколи.
4. Задължителната документация да се предаде
на директора на ЦДГ „М. Момчева“ – с. Градинарово, община Провадия, област Варна.
5. Материалното оборудване да се зачисли на
директора на ЦДГ „М. Момчева“ – с. Градинарово,
община Провадия, област Варна.
6. Да се изготвят два печата за филиалите на
ЦДГ „М. Момчева“, намиращи се в с. Снежина,
община Провадия, област Варна, и в с. Славейково,
община Провадия, област Варна.
7. Да се актуализира сведение за организиране на
дейността в детската градина списък – образец № 2.
8. Контрола по изпълнението възлагам на директора на дирекция „ОСТ и СД“.

Председател: Д. Митрев
13637
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Кмет: Г. Янев
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ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 752
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.505 с площ 573 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7751
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.2. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.507 с площ 633 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7753
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.3. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр.Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.508 с площ 634 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7754
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.4. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.509 с площ 633 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7755
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.5. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.510 с площ 633 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7756
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.6. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.511 с площ 634 кв.м,
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трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7757
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.7. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.512 с площ 634 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7758
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.8. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.513 с площ 634 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7759
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.9. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.514 с площ 634 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7760
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.10. УПИ – парцел ХІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.515 с площ 634
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7761
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.11. УПИ – парцел ХІV, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.516 с площ 634
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7762
от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата
по вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
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4. Определя депозит за участие в търга – 30%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-вият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
13324

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 753
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.525 с площ 735 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7769 от
3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по
вписванията при начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.2. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.527 с площ 755 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван
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с акт за частна общинска собственост № 7771 от
3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по
вписванията при начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.3. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.528 с площ 647 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7772 от
3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по
вписванията при начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198 00,
BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон гр. Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
Община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-вият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
13325

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 754
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – Самоков, реши:

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1. УПИ – парцел І, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.539 с площ
595 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7778/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел ІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.540 с площ 545 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7779/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по вписванията при начална тръжна цена
72 лв./кв. м;
1.3. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.541 с площ 569 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7780/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по вписванията при начална тръжна цена
72 лв./кв. м;
1.4. УПИ – парцел ІV, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.542 с площ
541 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7781/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.5. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.543 с площ
631 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7782/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в
Службата по вписванията при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.6. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.544 с площ 751 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7783/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по вписванията при начална тръжна цена
72 лв./кв. м;
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1.7. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.545 с площ 784 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7784/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по вписванията при начална тръжна цена
72 лв./кв. м;
1.8. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.546 с площ 654 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7785/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по вписванията при начална тръжна цена
72 лв./кв. м;
1.9. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с имот с идентификатор № 65231.913.547 с площ 640 кв.м, трайно
предназначение: урбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална карта, актуван с акт
за частна общинска собственост № 7786/3.ІІ.2009 г.,
вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по вписванията
при начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.10. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206в по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.548 с площ 589 кв.м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7787/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в Службата по вписванията при начална тръжна цена
72 лв./кв. м;
1.11. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.549 с площ
588 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7788/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.12. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.550 с площ
588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7789/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.13 У ПИ – парцел ХІІІ, от реден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.551 с
площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизи-
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рана, начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7790/3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч.
в заседателната зала, ет. 3, в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-ият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 757
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следния общински недвижим имот: поземлен имот № 65231.914.455 с площ
170 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана
територия, начин на трайно ползване: за автогараж, съгласно одобрената кадастрална карта на
гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 3263/2003 г., при начална тръжна
цена 51 лв./кв. м и при следните условия:
право на участие в търга имат само живущите
в ж. бл. № 19, доказано с постоянния адрес;

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 3

да притежават МПС;
да не са придобивали право на собственост
върху терен, отреден за „гаражи“ (доказва се с
декларация);
без право на преотреждане.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-тия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-тия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч.
в заседателната зала, ет. 3, в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по точки 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-ият ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
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Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 758
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим имот:
поземлен имот № 65231.914.132 с площ 182 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана територия,
начин на трайно ползване: за автогараж, съгласно
одобрената кадастрална карта на Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7625/2008,
при начална тръжна цена 51 лв./кв. м и при следните условия:
право на участие в търга имат само живущите
в бл. 41 и 42, доказано с постоянния адрес;
да притежават МПС;

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

да не са придобивали право на собственост
върху терен, отреден за „гаражи“ (доказва се с
декларация);
без право на преотреждане.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-вият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
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Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 868
от 30 април 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и 7 от
Наредбата да търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на общински нежилищен имот – поземлен имот № 65231.901.356 с площ 15 000 кв.м,
трайно предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: друг вид поземлен имот без определено
стопанско предназначение, съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, актуван с акт за
частна общинска собственост № 7539 от 19.VІ.2008 г.,
вписан на 20.VІ.2008 г. в Службата по вписванията – гр. Самоков.
2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер 225 000 лв. без
ДДС и при следните конкурсни условия:

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

2.1. имотът се предоставя за производствени и
търговски нужди с цел изграждане на производствен обект;
2.2. участниците в конкурса да представят инвестиционен план за изграждане на производствен
обект при минимален размер на вложени инвестиции
в размер 1 500 000 евро;
2.3. развиваната дейност да отговаря на всички
европейски изисквания относно санитарно-хигиенните норми и опазване на околната среда;
2.4. минимален брой разкрити работни места
при въвеждане на обекта в експлоатация – 100 бр.
средносписъчен състав, като в срок от 2 години
след въвеждане на обекта в експлоатация средносписъчният състав да достигне до 150 човека и
тази бройка да се поддържа три години;
2.5. срок за въвеждане на обекта в експлоатация – една година от датата на издаване на разрешение за строеж;
2.6. купувачът поема задължения да не прехвърля
закупения по реда на конкурса недвижим имот за
срок 3 години от датата на сключване на договора
за покупко-продажба без изричното съгласие на
продавача;
2.7. участниците в конкурса заплащат цената в
деня на сключване на договора, като в случай на
отказ на участника за сключване на договора в
30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.
3. Конкурсната документация се закупува в стая
420 на общината след заплащане на такса 100 лв.
без ДДС в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната документация:
5.1. представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие от
документ за актуално правно състояние на юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
5.2. при получаване на конкурсната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване на
информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване
на информация лично от свое име, а от името на
упълномощителя се представя нотариално заверена
декларация за неразгласяване на информация;
5.3. лицата, закупили конкурсна документация
и подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса до 21-вия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Разясненията по предходното изречение се изготвят
в писмена форма в срок 3 работни дни, съхраняват
се от председателя на конкурсната комисия и се
предоставят при поисване на всички лица, закупили
конкурсна документация.

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

7. Депозит за участие в конкурса – в размер 20 %
от началната конкурсна цена, посочен в документацията, внася се по IBAN сметка BG54 CECB 9790
3362 1198 00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД,
клон Самоков, до 27-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестения
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен плик
до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в деловодството на
община Самоков – гише № 3 – Стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация и
проектодоговора като част от нея и следните критерии за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. работни места – 25 %;
9.3. инвестиции – 15 %;
10. Общинският съвет дава съгласие общината да
изготви ПУП – плана за застрояване на поземлен
имот № 65231.901.356, намиращ се в м. Рашид бегов
чифлик, с площ 15 000 кв.м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: друг
вид поземлен имот без определено предназначение,
съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков и отреждането на същия за произвоствени
и търговски нужди.
11. Упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за назначаване на конкурсна комисия, да
определи размера на възнаграждението на членовете
є, да издаде сертификат за регистрация на лицата,
закупили конкурсна документация, да проведе
публично оповестения конкурс при посочените в
решението условия и съгласно документацията да
определи купувача и да сключи договор за покупко-продажба.
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Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 903
от 21 май 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе търг с явно наддаване за продажбата на следния общински недвижим имот:
УПИ – парцел І, отреден за „магазини“ с площ
1858 кв. м в кв. 21 по регулационния план на
с. Алино, при неуредени регулационни сметки за
придаваемите се по регулация 61 кв. м, актуван
с акт за частна общинска собственост № 7285 от
6.II.2008 г., вписан на 18.II.2008 г. в Службата по
вписванията, при начална тръжна цена 54 988,20 лв.
(30,60 лв./кв.м) без ДДС.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362 1198
00, BIC – CECBBGSF, при „ЦКБ“ – АД, клон Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв. без ДДС,
платими в брой в касата на общината, до 24-ия
ден вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на членовете є, да подготви и проведе търга, да одобри
спечелилия търга участник и да сключи договор
за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ при същите
условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са съответно
31-ият ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
13330

РЕШЕНИЕ № 905
от 21 май 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 26,
ал. 1 и 2 ЗПСК Общинският съвет – гр. Самоков,
реши:
1. Включва в списъка по чл. 3, ал. 2 ЗПСК и
обявява за приватизация следния общински недвижим имот: УПИ – парцел І – „За здравен дом“ с
площ 1361 кв. м в кв. 43 по регулационния план
на с. Поповяне, заедно с масивна двуетажна сграда
със застроена площ 160 кв. м и помощна сграда със
застроена площ 82 кв. м, актувани с акт за частна
общинска собственост № 7822/2009 г.
2. Забранява извършването на всякакви разпоредителни сделки на посочения обект освен с
решение на Общинския съвет.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи
изготвянето на правен анализ и приватизационна
оценка на обекта чрез провеждане процедура на
пряко договаряне.
Председател: Л. Янкова
13703

РЕШЕНИЕ № 1051
от 29 октомври 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 3, 5 и 7 от Наредбата за търговете и
конкурсите във връзка с изпълнение на Решение №
940 по протокол № 23 от 23.VІІ.2009 г. Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публично оповестен конкурс
за продажба на общински нежилищен имот – поземлен имот с идентификатор № 46276.8.476 в м.
Ридо и Ясено с площ 661 кв. м, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно
ползване: иглолистна гора, съгласно одобрената
със Заповед № РД-18-63 от 22.ІV.2008 г. на изпъл-
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нителния директор на АК и изменена със Заповед
№ КД-14-23-164 от 11.ІХ.2009 г. на началник на
СГКК – Софийска област кадастрална карта на с.
Мала църква, актуван с акт за частна общинска
собственост № 8574/2009 г.
2. Конкурсът се провежда при определена минимална конкурсна цена в размер 33 050 лв. (50 лв./
кв. м) без ДДС и при следните конкурсни условия:
2.1. имотът се предоставя за изграждане на обект
МВЕЦ „Роса“, предназначена за производство на
електроенергия от 4,6 GWh;
2.2. участниците в конкурса да притежават
издадено от Министерството на околната среда и
водите решение по оценка на въздействието върху
околната среда;
2.3. участниците в конкурса да представят инвестиционен план за изграждане на МВЕЦ „Роса“
с минима лен размер на вложени инвестиции
1 000 000 евро;
2.4. срок за въвеждане на обекта в експлоатация – 18 месеца от датата на издаване на разрешение за строеж;
2.5. минимален брой разкрити работни места
при въвеждане на обекта в експлоатация – 4 броя
средносписъчен състав;
2.6. купувачът поема задължение да използва
закупения по реда на конкурса недвижим имот
за изграждане на обект МВЕЦ „Роса“ и да не го
прехвърля за срок 5 години от датата на сключване
на договора за покупко-продажба без изричното
съгласие на продавача;
2.7. участниците в конкурса заплащат цената в
деня на сключване на договора, като в случай на
отказ на участника за сключване на договора в
30-дневен срок от обявяването му за спечелил конкурса внесеният от него депозит не се възстановява.
3.Конкурсната документация се закупува в стая
420 на общината след заплащане на такса 100 лв.
в брой в касата на общината.
4. Срок за закупуване на конкурсна документация – до 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
5. Условия за закупуване на конкурсната документация: получава се след представяне на:
а) документ за самоличност;
б) оригинал или нотариално заверено копие от
документ за актуално правно състояние на юридическото лице;
в) нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че конкурсната
документация се закупува от името на друго лице
или ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи
от документа за регистрация;
г) при получаване на конкурсната документация
лицата подписват декларация за неразгласяване на
информация; в случаите на упълномощаване пълномощникът подписва декларация за неразгласяване
на информация лично от свое име, а от името на
упълномощителя се представя нотариално заверена
декларация за неразгласяване на информация;
лицата, закупили конкурсна документация и
подписали декларация за неразгласяване на информация, получават сертификат за регистрация.
6. Лицата, закупили конкурсна документация,
могат да отправят писмени искания за даване
на разяснения по процедурата за провеждане на
конкурса до 21-вия ден считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
Разясненията по предходното изречение се изготвят
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в писмена форма в срок 3 работни дни, съхраняват
се от председателя на конкурсната комисия и се
предоставят при поискване на всички лица, закупили конкурсна документация.
7. Депозит за участие в конкурса в размер 20 %
от началната конкурсна цена, посочен в документацията, който следва да бъде внесен по IBAN сметка
BG54 CECB 9790 3362 1198 00, BIC – CECBBGSF,
при „ЦКБ“ – АД, клон гр. Самоков, до 27-ия ден
включително от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
8. Офертите за участие в публично оповестения
конкурс се депозират в запечатан непрозрачен плик
до 14 ч. на 28-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ в деловодството на
община Самоков – гише № 3 – Стопански услуги.
9. Утвърждава конкурсната документация, проектодоговора като част от нея и следните критерии
за оценяване на офертите:
9.1. цена – 60 %;
9.2. инвестиции – 30 %;
9.3. работни места – 10 %.
10. Общинският съвет дава съгласие купувачът да
изготви ПУП – изменение на плана за застрояване
за поземлен имот с идентификатор № 46276.8.476 с
площ 661 кв. м, трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: иглолистна гора, съгласно одобрената със заповед №
РД-18-63 от 22.ІV.2008 г. на изпълнителния директор
на АК и изменена със заповед № КД-14-23-164 от
11.ІХ.2009 г. на началник на СГКК – Софийска
област, кадастрална карта на с. Мала църква и
отреждането му за МВЕЦ „Роса“.
11. Упълномощава кмета на общината да издаде
заповед за назначаване на конкурсна комисия, да
определи размера на възнаграждението на членовете
є, да издаде сертификат за регистрация на лицата,
закупили конкурсна документация, да проведе
публично оповестения конкурс при посочените в
решението условия и съгласно документацията, да
определи купувача и да сключи договор за покупко-продажба.
Председател: Л. Янкова

13704

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 574
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 59 и 60 ЗУТ във връзка с решение на
ОЕСУТ Общинският съвет – Свиленград, одобрява план за застрояване на ПИ № 015008 заедно с
приложените ел. и ВиК схеми към него, намиращ
се в м. Речни лозя, в землището на Свиленград,
като имотът се отрежда „За жилищни нужди“
и се определя с ограничителни линии в червен
цвят – нискоетажно свободно застрояване. Неразделна част от решението са приложеният план за
застрояване, ел. и ВиК схемите към него.
Председател: Т. Коларова
13537
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ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 227
от 7 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
на Общинския експертен съвет, вписано в протокол
№ 13 от 27.Х.2009 г., Общинският съвет – Симеоновград, реши:
1. Одобрява окончателен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план, за обект
„Ремонт и реконструкция на ВЛ 220 /400/ kV „Соколец“, фаза „Присъединяване на ВЛ 220 /400/ kV
„Соколец“ към стълб № 4 – ново трасе – землище
с. Пясъчево, община Симеоновград.
2. Възлага на кмета на общината да проведе необходимите процедури по съобщаване на решението.
13508

Председател: Д. Симеонов

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 753
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одобрява
проекта за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на с. Божевци, община
Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заинтересуваните чрез общинската администрация
до Административния съд – Сливен.
13507

Председател: М. Григорова

РЕШЕНИЕ № 754
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одобрява проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на с. Изгрев, община Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от
заинтересуваните чрез общинската администрация
до Административния съд – Сливен.
13506

Председател: М. Григорова

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 679
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите
на техническата инфраструктура – трасе за външно
подземно ел. захранване в поземлен имот с кадастрален номер ПИ № 154016, местност Мутафа,
землище Стара Загора, минаващо през земеделска територия (нива) с кадастрален номер ПИ №
154014 – частна собственост, и през урбанизирана
територия (индивидуално застрояване) с кадастрален номер 154017 – частна собственост. Проектът
се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
13811

Председател: Т. Руканов

РЕШЕНИЕ № 680
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Стара Загора, одобрява подробен
устройствен план – парцеларен план, на елементите на техническата инфраструктура – трасе за
изграждане на обект: „Аварийна водопроводна
връзка за с. Хрищени“, минаващо през поземлени
имоти с кадастрални номера ПИ № 000183 и ПИ №
000289, представляващи пътища ІV клас. Проектът
се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез община Стара
Загора до Административния съд – Стара Загора.
13812

Председател: Т. Руканов

ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 286
от 26 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – Тополовград, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ в обхват ПИ № 000275 по
КВС на землище с. Българска поляна във връзка
с изграждане на: Базова станция № PD2355 за
GSM/UMTS оборудване на „БТК“ – АД, София, с
възложител „БТК“ – АД, София, съгласно рамков
договор № 169 от 7.V.2009 г.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Тополовград
пред Административния съд – Ямбол.
13638

Председател: Пл. Минчев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ
ЗАПОВЕД № 314
от 14 декември 2009 г.
На основание чл. 32, ал. 1 ЗА във връзка с
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ
одобрявам плана на новообразуваните имоти в
М 1:1000 на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4,
ПЗРЗСПЗЗ за кадастрален район № 73626.528 за
местност Серсема в землището на гр. Търговище.
Планът е изложен в Центъра за административно обслужване на граждани в община Търговище.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните
лица чрез областния управител на област Търговище пред Административния съд – Търговище,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в
„Държавен вестник“.
13752

Областен управител: М. Стайков
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18. – Община Карлово на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че списъкът на
правоимащите жилищноспестовни вложители по
чл. 5, ал. 1 от същия, е изложен в общината. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът
може да бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на съобщението.
13754
38. – Общинска служба „Земеделие“ – гр. Карнобат, област Бургас, на основание чл. 19, ал. 18
ППЗСПЗЗ съобщава на заявителите и собствениците
за обезщетяване със земеделски земи в община
Карнобат, област Бургас, че е изготвен план за
обезщетяване за територията на общината, който
е изложен в общинската служба по земеделие и не
подлежи на обжалване.
13722
937. – Областният управител на област Ловеч
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е издадено разрешение за строеж
№ 1 от 20.ХІ.2009 г. на Агенция „Пътна инфраструктура“, Областно пътно управление – Ловеч,
ул. Васил Йонков 5, БУЛСТАТ 0006950890133, дан.
№ 1221002772, за строеж „Ремонт на път ІІІ-3505 (о.п.
Ловеч – Троян) – Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево от км 0+000 до км 20+381.10“ на
територията на община Ловеч и община Троян,
област Ловеч. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ
разрешението за строеж подлежи на обжалване пред
Административния съд – Ловеч, в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
13549
3. – Община Ловеч, дирекция „Устройство на
територията“, съобщава на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ, че е изработен проект за парцеларен план на
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия на обект:
ел. захранване на приемно-предавателна станция
на „БТК“ – АД, VТ 5230-D м. Челикарда, поземлен имот № 69225.55.17 по ККР на с. Стефаново,
община Ловеч. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения до кмета на община Ловеч.
Проектът е изложен в сградата на община Ловеч,
229 стая.
13550
12. – Община Момчилград на основание чл. 6,
ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава, че проектосписъкът на правоимащите граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изготвен и
изложен на публично място на таблото на партера
на общинската администрация, Момчилград. На
основание чл. 6, ал. 3 от правилника списъкът може
да бъде обжалван по реда на АПК в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
13505
21. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – „АМ „Тракия“ ЛОТ
2 – изместване на водопроводи и напоителни полета“, преминаващи през землищата на с. Загорци
и с. Дядово, община Нова Загора, който е изложен
за разглеждане в отдел „КРВП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
13544
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22. – Община Нова Загора на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии – „АМ „Тракия“ ЛОТ
3 – допълване при реконструкции на ел. проводи, тт
кабели и газопровод“, преминаващи през землищата
на с. Дядово, с. Езеро и с. Полско Пъдарево, община Нова Загора, който е изложен за разглеждане в
отдел „КРВП“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
13545
48. – Община Разлог чрез местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ обявява, че списъкът по
чл. 5 ППЗУПГМЖСВ за 2009 г. е изготвен, приет
и окачен на таблото пред общината. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника той може за бъде обжалван в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред кмета на общината по реда на АПК.
13648
44. – Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – парцеларен
план на трасе напорен водопровод за захранване на
малка ВЕЦ „Жеравица“ в УПИ І-283014, отреден
„За МВЕЦ“, местност Жеравица, землище с. Черни
Осъм, община Троян. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения и искания
по проекта до общинската администрация. Проектът
е изложен в сградата на община Троян, ет. 2, стая
№ 31 от 9 до 12 ч. всеки присъствен ден.
13755
78. – Община Шабла на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че на основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен проект
на парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната
територия – подземен електропровод, свързващ
следния ветрогенератор в ПИ № 16095.33.185 – с. Горичани, община Шабла, засягащ следното трасе – поземлени имоти № 16095.33.56, 16095.33.57,
16095.32.33, землище с. Горичани, община Шабла,
с възложител „Месомаркет“ – ЕООД, който се
намира в общинската администрация Шабла, стая
104,105. В едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация Шабла.
13297
5. – Община Ябланица, област Ловеч, на основание чл. 6, ал. 2 ППЗУПГМЖСВ съобщава,
че списъкът на правоимащите граждани с жилищноспестовни влогове за 2009 г. е изложен на
информационното табло 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“ пред кмета
на общината.
13668
11. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (парцеларен план)
за подземен кабел от ЖР стълб № 91 на ВЛ 20 kV
„Летище“ до БКТП (0,4/20 kV) за поземлени имоти
№ 051063 и 051064 по КВС на землище с. Безмер,
област Ямбол. Проектът за подробен устройствен
план е на разположение на заинтересу ваните
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лица в дирекция „ТСУ и УПП“ на общината. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
13547
74 – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за подземен кабел 20 kV от ЖР № 127 на
ВЛ „Веселиново“ през поземлени имоти № 013086,
000182 и 013084 по КВС на землище с. Веселиново,
община „Тунджа“. Проектът е на разположение на
заинтересуваните лица в дирекция „ТСУ и УПП“
в сградата на общинската администрация, Ямбол,
пл. Освобождение 1, стая 103. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„ Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация.
13756

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Сливен, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК съобщава,
че в съда е образувано адм. д. № 382/2009, което е
насрочено за 3.ІІ.2010 г. в 13,30 ч. с оспорващ областен управител на област Сливен и по което предмет
на оспорване е Решение № 371 от 26.Х.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Котел, прието с протокол
№ 28 от 26.X.2009 г., свързано с изменение и допълнение от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Котел.
13768
Бургаският окръжен съд с разпореждане от
14.ХІІ.2009 г. по гр. д. № 544/2009 със страни
Комисия за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД) против
Илияна Георгиева Димитрова пренасрочва делото
за разглеждане в открито съдебно заседание за
18.ІІІ.2010 г. в 10 ч.
13726
Софийският градски съд, ГО, ІV-А състав,
призовава Евелина Константинова Божилова с
последен адрес София, ж.к. Лагера № 59, ет. 2,
ап. 5, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
бул. Витоша 2 на 20.V.2010 г. от 9 ч. като ответница
по гр. д. № 4602/2009, заведено от Лидия Тодорова
Божилова от София, за жалба срещу касационно
решение за делба. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13655
Софийският градски съд, гр. отделение, І-12
състав, призовава Тома Веселинов Измирлиев с
последен постоянен адрес София, ул. Бисер 2, ет. 9,
ап. 33, и Милена Иванова Измирлиева с последен
постоянен адрес София, ул. Добър юнак 12, ет. 3,
да се явят в съда на 20.V.2010 г. в 10 ч. в качеството
им на ответници по гр. д. № 4842/2007, заведено от
Павел Христов Георгиев. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13641
Софийският градски съд, гр. колегия, І-5 състав,
призовава Александър Недков Василев с последен
постоянен и настоящ адрес София, бул. Ситняково
63, ет. 7, ап. 27, да се яви в съда на 2.VІ.2010 г. в
13,30 ч. като ответник по гр. д. № 1406/2008 по описа
на СГС, ГО, І-5 състав, заведено от Васил Бойков
Перянски. Ответникът следва да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото щи се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13581
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Районният съд – Каварна, гр. колегия, призовава Нурие Юсеинова Бекирова, с неизвестен адрес в
България, да се яви в съда на 25.ІІ.2010 г. в 9,30 ч.
като ответница по гр. д. № 21/2009, заведено от
Пакизе А. Алиева, за съдебна делба. Ответницата
да посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
13654
Районният съд – Нова Загора, гр. колегия,
ІV състав, призовава Думитру Иринел с последен
адрес гр. Нова Загора, сега с неизвестен адрес, да
се яви в съда на 17.ІІІ.2010 г. в 10 ч. като ответник
по гр. д. № 687/2009, заведено от Пенка Г. Иринел.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 1 ГПК.
13710
Радомирският районен съд, V състав, уведомява ответника по гр. д. № 442/2007 Румен Кирилов
Манолов с постоянен адрес София, ул. Тинтява 17,
сега с неизвестен адрес, че по гр. д. № 442/2007,
заведено от Мустафа Хюсеин Хюсеин по чл. 19,
ал. 3 ЗЗД и чл. 126, ал. 1, буква „а“ ГПК, има
постановено решение № 16 от 13.ІІ.2009 г. Срещу
посоченото решение има и постъпили две жалби
от Елица Христова Тошева и адв. Сашка Василева
Сотирова. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
13681
Разградският районен съд призовава Айше Касим Йозгюр, с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 22.ІІІ.2010 г. в 10 ч. като ответница по гр. дело
№ 1075/2006, заведено от Расим Ахмед Ахмед, за
делба. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13728
Софийският районен съд, 64 състав, призовава
Мартин Недков Недков с последен известен адрес
София, ж.к. Лозенец, ул. Орфей 9, ет. 3, ап. 7, сега
с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.ІІ.2010 г.
в 15 ч. като ответник по гр. д. № 25262/2006, заведено от Ангел Младенов Найденов, по иск за делба.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 48,
ал. 2 ГПК.
13682
Софийският районен съд, 36 състав, І ГО, призовава Мария Стоянова Кръстева с последен адрес
София, ж.к. Надежда І част, бл. 151, вх. В, ет. 6,
ап. 79, и Атанаска Стоянова Кръстева с последен
адрес София, ж.к. Хаджи Димитър, бл. 82, вх. В,
ет. 1, ап. 37, сега с неизвестни адреси, да се явят
в съда на 10.ІІ.2010 г. в 9,30 ч. като ответници по
гр. д. № 1579/2008, заведено от Виолета Илиева
Андонова и др. Ответниците да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
13727
Районният съд – гр. Царево, съобщава, че
има заведено гр. д. № 74/2009 с правно основание установителен иск, заведено от Тодор Иванов
Стефанов срещу Надежда Йорданова Каракашева
с последен адрес Варна, м. Ваялар № 672, като
ответницата в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ 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.
13769
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2687 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1539/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Десислава – Ми“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Кап. Димитър
Списаревски 63А, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, бартерни сделки и
реекспорт, счетоводни и консултантски услуги, производство и търговия със селскостопанска продукция
от растителен и животински характер, разкриване и
функциониране на заложни къщи и валутнообменни
бюра и осъществяване на финансови дейности на
небанкови институции съгласно действащия законов режим в страната, предлагане и продажба на
комплексни и туристически услуги, представителство, агентство и комисионерство на територията
на страната и в чужбина, рекламно-информационна
и лизингова дейност, ноу-хау, промишлени образци,
извършване на всякакви битови услуги за населението, фото- и видеоуслуги, сделки с недвижими
имоти, осъществяване на строително-монтажна
дейност, производство и доставка на строителни
материали, извършване на таксиметрови и други
транспортни услуги и други дейности, позволени от
законодателството. Дружеството е с капитал 5000
лв., със съдружници Ивелин Добрев Николов и ЕТ
„Десислава – Ми – Ивелин Николов”, и се управлява и представлява от Ивелин Добрев Николов.
49554
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2690 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1542/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Юбо – Южна борса“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Балчик, ул.
Юрий Венелин 3, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, внос, износ, лизингова
дейност на търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, спедиционни, превозна, транспортна и складова дейност в страната
и в чужбина, туристически услуги, хотелиерство,
ресторантьорство, печатарски, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, консултантски и финасово-счетоводни услуги, производствена дейност, сделки със
земя – възмездни и безвъзмездни, обработка на
земеделска земя, изкупуване, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, семепроизводство, апробация и семеконтрол, всякаква друга, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Чавдар Емилов Илиев,
който го управлява и представлява.
49555
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2695 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1546/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Технолифт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Простор 7, с
предмет на дейност: внос, износ, производство,
доставка, ремонт и поддръжка на всякакви модели
асансьори, ескалатори и подемна техника и други,
търговия със строителни материали, строителство,
проектиране, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, туристически дейности, както и всички
други дейности, разрешени от закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Тодор Рай-
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чев Димитров и Димитрина Райчева Димитрова
и се управлява и представлява от Тодор Райчев
Димитров.
49556
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2694 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1545/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Топ имоти“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Вардар 1, вх. А, ет. 5, ап. 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,
външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, туристически услуги, туроператорска дейност, хотелиерски,
ресторантьорски и рекламни услуги, изкупуване,
производство, преработка и продажба на селскостопанска продукция от растителен и животински
произход в страната и в чужбина, продажба и наем
на недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабренана със закон. Дружеството е с капитал 5000
лв., със собственик на дружеството Валя Любенова
Димитрова, която го управлява и представлява.
49557
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2689
от 19.XI.2007г. по ф.д. № 1541/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дани 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Славянска19А, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско
представителство и посредничество, туристически
услуги, туроператорска дейност, хотелиерски, ресторантьорски и рекламни услуги, изкупуване, производство, преработка и продажба на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход
в страната и в чужбина, продажба на спиртни напитки и вина, всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Данислав
Димитров Енев, който управлява и представлява.
49558
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2681 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1533/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мастър Хоумс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Христо Смирненски 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти,
строителство, проектиране и управление на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска дейност, вътрешен и международен
туризъм, търговия с промишлени и непромишлени
стоки от всякакъв вид, посредничество и реклама
и всякаква друга дейност, позволена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Бенджамин Дейвид Джонс, който
управлява и представлява.
49559
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2683 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1535/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Делукс Хоумс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
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Христо Смирненски 10, вх. А, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: търговия с недвижими имоти, строителство, проектиране и управление на недвижими
имоти, хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм,
търговия с промишлени и непромишлени стоки и
стоки от всякакъв вид, посредничество и реклама
и всякаква друга дейност, позволена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Стивън Кристофър Макгрегър,
който управлява и представлява.
49560
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2659 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1516/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Крис – 98“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Каварна, ул. Стефан Караджа 8, с предмет на дейност: производство
и реализация на селскостопанска и животинска
продукция, транспортни услуги, посредническа
дейност, покупко-продажба на недвижимо имущество, търговия с промишлени и хранителни стоки,
всякаква друга дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Анка Ставрева Костова, която го
управлява и представлява.
49561
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2660 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1517/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Нидис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 43,
с предмет на дейност: производство и реализация
на селскостопанска и ж ивотинска проду к ци я,
транспортни услуги, хотелиерство и ресторантьорство, търговия с промишлени и хранителни стоки,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Димитър Цонков Димитров, който
го управлява и представлява.
49562
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2554 от
5.XI.2007г. по ф.д. № 1461/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Стратосбилдинг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. България15, с предмет на дейност: строително-монтажна
и посредническа дейност, търговия с петролни и
селскостопански продукти, производство и търговия
на едро и дребно, хранителни и промишлени стоки,
внос и износ, хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, рекламни и информационни услуги,
складови сделки, лизинг, превозна дейност, търговия
и съхранение на препарати за растителна защита,
и всички други дейности, незабранени от законите.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Чавдар Цветанов Русев, който го
управлява и представлява.
49563
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2598 от
8.XI.2007г. по ф.д. № 1486/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хрисми“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Добротица 34, вх. Е, ет. 3, ап. 6, с предмет на
дейност: производство и търговия на едро и дребно
с хранителни и промишлени стоки, строителномонтажна и посредническа дейност, търговия с
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петролни и селскостопански продукти, внос и износ,
хотелиерство и ресторантьорство, консултантски,
рек ламни и информационни услу ги, ск ладови
сделки, лизинг, превозна дейност и всички други
дейности, незабранени от законите. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Христина Петрова Колева, която го управлява и
представлява.
49564
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2507 от
31.Х.2007г. по ф.д. № 1440/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Йонивел – еко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Стоян Михайловски 18, с предмет на дейност: проектиране и строителство, производство и покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
и обработен вид, вътрешна и външна търговия,
туристическо представителство и посредничество,
хотелиерска, ресторантьорска дейност, оказионна
и комисионна търговия, заложна къща, покупкопродажба на валута и валутни ценности, арендуване
на земеделска земя, земеделие, животновъдство,
магазини за продажба на хранителни и промишлени
стоки, сделки с интелектуална собственост, всякаква
друга търговска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Николай Йорданов Иванов, който
го управлява и представлява.
49565
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2200 от
26.IX.2007г. по ф.д. № 1259/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „СС – Стан 2007“ – ООД, със седалище и адрес на управление Генерал Тошево, ул.
Дружба 20, с предмет на дейност: дърводобив и
преработка на дървен материал с цел продажба
след съответно разрешение, производство, преработка, съхранение и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
вътрешно- и външнотърговска дейност с вносни,
местни и собствени на дружеството стоки и услуги,
внос и износ на растителна и животинска продукция,
горива и петролни продукти, комисионни, бартерни,
лизингови и други специфични търговски операции,
представителство (без процесуално), посредничество, откриване и експлоатация на верига от магазини,
ресторанти, хотели, товарно-пътнически услуги
на български и чуждестранни граждани, фирми,
държавни и обществени организации в страната
и в чужбина, таксиметрови услуги, складова и
спедиционна дейност, покупка, строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и
други съоръжения и обзавеждане на недвижими
имоти с цел експлоатация и продажба, търговия
и производство на посадъчен материал – цветарство и други, наемане и отдаване под аренда на
земеделски земи, механизирани селскостопански
услуги – ремонт на селскостопанска техника, обработка на земята, отдаване и получаване на други
вещи под наем, търговия със спиртни напитки, след
съответно разрешение, и подсладени напитки и сокове, внос и износ на хранителни стоки, продукция
на леката промишленост, козметика, цигари, след
съответно разрешение, и безалкохолни напитки,
фотографски услуги, изкупуване и реализация
на вторични суровини, всякакви други дейности
и услуги, разрешени от закона. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., със съдружници Станчо Петров
Станчев и Петър Станчев Петров и се управлява
и представлява от Станчо Петров Станчев.
49566
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2684 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1536/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Макс консулт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Райко Цончев
2, вх. А, ап. 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, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, като изготвяне
на архитектурни, пространствени и други подобни
проекти, консултантска дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, външнотърговска дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със съдружници Станьо Стоянов
Георгиев и Ана Станева Панайотова и се управлява
и представлява от Ана Станева Панайотова.
49567
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2483 от
30.Х.2007г. по ф.д. № 1421/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „В енд П“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25
септември 16, с предмет на дейност: търговско
представителство и посредничество, комисионни,
консултантск и, бартерни и дру ги специфични
търговски операции в страната и в чужбина, внос,
износ и търговия с хранителни, промишлени и
битови стоки (след получаване на съответните
разрешителни), производство, внос, износ и търговия с мебели и други изделия от дървесина и
други материали, строителство, ремонтна, сервизна, търговска, рекламна, издателска, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
производство, преработка, съхранение и търговия
със селскостопанска продукция от растителен и
животински произход, вътрешно- и външнотърговска дейност с вносни, местни и собствени на
дружеството стоки и услуги, внос и износ на растителна и животинска продукция, горива, петролни
продукти и смазочни материали (след получаване
на съответните разрешителни), представителска
дейност на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, участие
в сдружения с местни и чуждестранни физически
и юридически лица, покупка, строителство, проектиране, проучване и реконструкция на сгради и
други съоръжения и обзавеждане на недвижими
имоти с цел експлоатация и продажба, наемане
и отдаване под аренда на земеделски земи, обработка на земя, механизирани селскостопански
услуги, ремонт на автомобилна и селскостопанска
техника, наемане, отдаване под наем и търговия
със селскостопанска, транспортна, товароподемна,
строителна, машиностроителна и автосервизна техника, складови автосервизни бази, офиси и други
на български и чуждестранни физически и юридически лица (съгласно законодателството) и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
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с капитал 5000лв., със собственик на дружеството
Веселинка Керанова Георгиева, която го управлява
и представлява.
49568
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2703
от 20.XI.2007г. по ф.д. № 1549/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ема 1107“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
бул. Добруджа11, вх. А, ет. 2, ап. 5, с предмет на
дейност: производство, изкупуване, преработка и
продажба на стоки и услуги в страната и в чужбина,
в т. ч. със селскостопанска продукция, търговия
с хранителни и промишлени стоки, консултантски, счетоводни и офис услуги, външнотърговска
дейност, покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, туристическа дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна и спедиторска
дейност, експорт, импорт, вкл. реекспорт на стоки
и услуги в страната и в чужбина. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Емилия Младенова Русева, която го управлява и
представлява.
49569
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2662 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1519/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Ела холдингс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Отец
Паисий 25, с предмет на дейност: покупко-продажба,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност. Дружеството е с капитал
5000лв., със собственик на дружеството Майкъл
Джон Кларк, който го управлява и представлява.
49570
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2710 от
21.XI.2007г. по ф.д. № 1556/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Индивидуална практика
за първична медицинска помощ по дентална медицина „Илиана – Дент“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Добрич, ж.к. Дружба, бл. 66,
вх. В, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: първична
извънболнична медицинска помощ по дентална
медицина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Илиана Златинова Губатова, която го управлява и представлява.
49571
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2691 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1543/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пармак“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Каварна, ул. Хаджи
Димитър 71, с предмет на дейност: производство
и търговия с промишлени и хранителни стоки,
търговия с автомобилни части и консумативи, обработка на дървесина, внос и износ на дървесина и
изделия от дърво, търговия с алуминиева дограма
и метални конструкции, производство и търговия
със селскостопанска продукция, съхранение на
селскостопанска продукция, кантарна дейност и
услуги, складови услуги, транспортни и таксиметрови услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
реекспорт, търговско представителство на български
и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни и превозни сделки, лицензионни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски услуги, заведения
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за обществено хранене, кафетерия, туристически
услуги, туроператорска дейност, рекламна, печатарска, издателска, информационна, програмна,
импресарска дейност, изграждане и експлоатация
на увеселителни заведения, стрелбища, зали за хазарт и игри на щастието след лицензиране, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
консултантски и финансово-счетоводни услуги,
фризьорство и козметични услуги, търговия със
злато и благородни метали, всякаква друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Селяйтин
Мурад Айваз, който го управлява и представлява.
49572
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2709
от 20.XI.2007г. по ф.д. № 1555/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тракия 11“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Орляк, ул.
Двадесет и седма 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия на едро и дребно с хранителни стоки и
стоки за бита, търговия със стоки от собствено
производство, внос, износ, проектиране, строителство и строително-ремонтни дейности, сделки с
недвижими имоти, комисионна и посредническа
дейност, сделки с интелект уална собственост,
битови услуги, бояджийски услуги, транспортни
и таксиметрови услуги в страната и в чужбина
(след лиценз), туристически услуги, преводачески
услуги (след лиценз), счетоводни услуги, изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска
продукция от растителен и животински произход,
ресторантьорство и хотелиерство, търговия със
резервни части за автомобили и битова техника,
химическо чистене, фризьорство и козметика,
маникюр и педикюр, художествена дейност, спортно-тренировъчна дейност, вкл. йога, медицински
услуги – масажи, електронни и Интернет услуги,
посредническа дейност при подготовка и селекция
на кадри и всички други дейности, незабранени от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Юлиян Левенов Здравков,
който го управлява и представлява.
49573
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2520 от
1.XI.2007г. по ф.д. № 1445/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Симпатико“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Цар Петър 2, вх. Б, ап. 22, с предмет на дейност:
продажба на стоки от собствено производство,
дърводобив, производство, обработка, преработка и търговия с дървени материали, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги, покупка, строеж на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, лизинг, инвеститорска, реинвеститорска, дистрибуторска дейност,
внос, износ. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Ивайло Петров Петров,
който го управлява и представлява.
49574
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2568 от
6.XI.2007г. по ф.д. № 1475/2007 вписа в регистъра за
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търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Генов“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ул. Георги Кирков
19, вх.Б, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, посреднически услуги при
покупко-продажба, замяна под наем и други сделки
с недвижими имоти, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, счетоводни, рекламни, консултантски,
инженерингови, маркетингови, информационни,
програмни, импресарски, строителни, складови,
проектантски и други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и тур
операторска дейност (след получаване на лиценз),
вътрешно- и външнотърговска дейност, сделки с
интелектуална собственост, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството
Цветослав Георгиев Генов, който го управлява и
представлява.
49575
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2422 от
24.Х.2007г. по ф.д. № 1384/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Строител – М.А.“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Цар Самуил 17, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка, проектиране, строеж, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, вътрешна и
външна търговия, реекспорт, транспорт в страната
и в чужбина, авторемонтни услуги, спедиторска и
складова дейност, консултантска дейност, лизинг,
търговско и туристическо представителство и посредничество, шивашки услуги, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, оказионна и комисионна
търговия, заложна къща, сделки с недвижими имоти,
покупко-продажба на валута и валутни ценности,
производство и покупка на стоки с цел продажба
в първоначален, преработен и обработен вид, земеделие, животновъдство, магазини за продажба
на хранителни и промишлени стоки, маркетинг,
сделки с интелектуална собственост, всякаква
друга търговска дейност, незабранена от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Мариян Йорданов Атанасов, който
го управлява и представлява.
49576
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2564
от 6.X.2007 г. по ф.д. № 1471/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мотор сервиз – Петров“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Добрич, ул.Клокотница 1, с предмет на
дейност: търговска дейност с промишлени стоки и
изделия, стоки за бита, консумативни стоки на едро
и дребно, превозна дейност – превоз на пътници и
товари, производство на стоки и преработка на вещи
с цел продажба, авторемонтна дейност на всякакви
видове автомобили, аксесоари, резервни части, покупко-продажба на нови и употребявани превозни
средства, външноикономическа дейност – внос и
износ, всякаква, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на дружеството Петър Иванов Петров, който го
управлява и представлява.
49577
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2582 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1478/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „М С – трейд“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик, бл. 3,
вх. А, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия със селскостопанска
продукция – растителна и животинска, внос и износ,
продажба на стоки от собствено производство, съхранение и обработка на вложени зърнени и маслени
култури, търговия с посевен и посадъчен материал,
торове, семена и препарати за растителна защита
на едро и дребно в малки и големи разфасовки,
търговия с гориво-смазочни материали, търговия
със зърно и неговите производни в страната и в чужбина, земеделие и всякакви агротехнически услуги,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, обработен или преработен вид в
страната и в чужбина, производство, преработка,
консервиране и търговия с плодове и зеленчуци,
транспортни и спедиторски сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, лизингова
дейност и сублизинг, застрахователно-брокерски
услуги – след необходимия лиценз, производство и
търговия с мебели, покупко-продажба на дърва за
огрев, обли, фасонирани и разфасовани, търговия
със строителни материали, в т. ч. и необработен и
обработен дървен материал, туристически, туроператорски, турагентски, хотелиерски, ресторантьорски,
рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, покупка, обзавеждане и ремонт на
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон и след съответните лицензии
и разрешения. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Цветелин Георгиев Миланов и Росица
Георгиева Илиева и се управлява и представлява
от управителя Росица Георгиева Илиева.
49578
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2496 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 1431/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Екстрийм салюшън“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ул.Независимост 3, вх. Б, ет. 5, ап. 15, с предмет
на дейност: търговия, поддръжка и сервиз на компютърна и друга електронна техника, създаване,
продажба и поддръжка на софтуер, консултантски,
информационни и програмни услуги, покупка на
стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид, в страната и в
чужбина, търговско представителство, агентски и
комисионни сделки, продажба на стоки от собствено
производство, складови сделки и всякаква незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на дружеството Веселин
Иванов Костов, който управлява и представлява.
49579
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2707 от
20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 1553/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ню Уърлд къмпани“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Каварна, ул. Добротица 33, вх.В, ет. 5, ап. 17, с предмет на дейност:
строително проектиране и строително-монтажни
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, посреднически и
комисионни услуги, покупка на стоки и други вещи
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с цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина, туристически, туроператорски, турагентски, хотелиерски
и ресторантьорски услуги, продажба на стоки от
собствено производство, складови сделки и всякаква
друга незабранена от закона дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Енчев Димитров и Здравко Василев Кожухаров и
се управлява и представлява от Димитър Енчев
Димитров.
49580
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2567 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1474/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „ВМВ“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Добрич, ул. Дунав 22, вх. Д, ап. 19,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външно- и вътрешнотърговски сделки,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови
сделки, лицензионни сделки, строително-ремонтни
услуги, туристически услуги, туроператорска дейност (след получаване на лиценз), трудова борса,
хотелиерски, ресторантьорски и рекламни услуги
в страната и в чужбина, компютърна техника и
консумативи и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000лв., със съдружници Бранко Мерхар и Стелияна
Димитрова Мезе и се управлява и представлява от
Бранко Мерхар.
49581
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2570
от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 1477/2007 вписа в регистъра за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Групова практика за първична
медицинска помощ по дентална медицина – Д-р
Антонова, д-р Ганев“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Добрич, ул. Вардар 32, вх. В, ет. 6,
ап. 16, с предмет на дейност: медицинска дейност
в областта на денталната медицина по смисъла на
чл. 11 от Закона за лечебните заведения. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Маринела
Димитрова Антонова и Деян Михайлов Ганев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно
и поотделно.
49582
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2565 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1472/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Опълченов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, бул.
Русия53, ет. 9, ап. 54, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, внос и износ на промишлени и
консумативни стоки, търговска дейност и оказион,
комисионна търговия, посредническа дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туристически услуги в
страната и в чужбина, транспортни услуги в страната
и в чужбина, производство и продажба на закуски,
безалкохолни напитки, чай, кафе, сладолед, ядки,
продажба на алкохол и цигари – след получаване
на лиценз, производство, преработка и продажба
на селскостопанска и животинска продукция и
продукти от тях, представителство на наши и чуждестранни фирми в страната и в чужбина, бартерни
сделки, видеобмен, строително-монтажна дейност,
ел.оборудване, ел. инсталации, ел. обзавеждане и
поддръжка на електрическа хладилна и машинна
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техника. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на дружеството Георги Ненчев Опълченов,
който го управлява и представлява.
49583
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2562 от
6.XI.2007 г. по ф.д. № 1469/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Винд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шабла ул. Средна гора 8, с
предмет на дейност: проектантска, инженерингова дейност, осъществяване на проектопланове за
ползването на вятърна енергия в България, придобиването на недвижими имоти за разработване
на енергийни проекти, както и извършването на
строителна дейност и други дейности, необходими за осъществяването и експлоатацията им при
производството, трансформиране и продажба на
електроенергия (след лиценз и при изискване за
лицензиране), също и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Тони Георгиев Икономов, който го управлява и представлява.
49584
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2708 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 1554/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Хиподрума – 2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Простор 7, с предмет на дейност: транспортни
услуги в страната и в чужбина, таксиметрова
дейност, посредническа дейност при продажба
на недвижими имоти, търговско посредничество
и представителство, производство и продажба на
стоки за потребление, вкл. и от собствено производство, производство, преработка и търговия на
и със селскостопанска продукция в завършен или
преработен вид, селскостопански услуги със собствена или наета техника, импорт, експорт, реекспорт
и бартер, туристическа и туроператорска дейност,
почивно дело, плажно стопанство, експлоатация
на питейни заведения, заведения за развлечения,
атракции и обществено хранене, хотелиерство и
ресторантьорство, комисионни, сделки, спедиторска и транспортна дейност и сделки в страната и в
чужбина, строителна дейност (общо строителство и
строителни ремонти), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване
на магазини и други търговски обекти, сервизни
услуги, търговия с петрол и петролни продукти,
управление на бензиностнации и стационарни стопанства за петролни продукти, покупка на стоки
или вещи с цел препродажба в първоначален или
преработен вид, сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена от закон (след
снабдяване с необходимите разрешителни, лицензи
и патенти). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на дружеството Ивелин Милков Илиев,
който управлява и представлява.
49585
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2702 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 1548/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вамп – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Кузман Христов 4, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: производство и реализация на животинска
и растителна продукция, производство на стоки и
услуги, туристическа, рекламна, вътрешно- и външнотърговска, проектно-конструкторска дейност,

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

маркетинг, консултантски услуги, организиране на
курсове и обучения, представителство на местни и
чуждестранни лица и фирми в страната и в чужбина, както и всякаква друга дейност, позволена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Стефан Петков Цанков, който го управлява и представлява.
49586
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2688 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1540/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Аникос“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Добрич, ж.к. Балик, бл. 26,
вх. Б, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, производство
и търговия с хранителни и промишлени стоки,
търговско представителство и посредничество,
ремонтна дейност на електродомакински уреди,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки, реторантьорство и обществено хранене,
транспортна дейност в страната и в чужбина на
пътници и товари, вкл. таксиметрова дейност,
производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция от растителен и животински
произход, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Ани Тодорова Стефанова, която го
управлява и представлява.
49587
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2351 от
15.Х.2007г. по ф.д. № 1348/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Георги Велков“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Шипка 20, с предмет на дейност: вътрешнотърговска дейност – покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, транспортна и спедиторска
дейност, авторемонтна и автосервизна дейност,
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, както
и други дейности, незабранени от законодателството.
Дружеството е с капитал 5000лв., със собственик
Георги Йорданов Велков, който го управлява и
представлява.
49588
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2497 от
30.Х.2007г. по ф.д. № 1432/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ни Ем пласт“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Каварна, ул. Здравец 1, с
предмет на дейност: производство, монтаж и демонтаж на алуминиева и PVC дограма, транспортни и
спедиторски услуги във вътрешен и международен
характер, превоз на пътници и товари, вътрешна
и външна търговия с промишлени и хранителни
стоки, алкохолни напитки и цигари (след получаване на лиценз), мебели, облекла и обувки, строителни, ел. материали и фитинги, метали, метални
заготовки, монтажна дейност, всякакви битови
услуги за населението, производство, изкупуване,
преработка и реализация на всякаква селскостопанска и животинска продукция, плодове, зеленчуци,
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гъби, билки, мед, разсади и цветя в страната и в
чужбина, дърводелски, металообработващи, заваръчни, строителни, бояджийски, таксиметрови, ел.
и ВиК услуги, както и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000
лв., със съдружници Никола Симеонов Николов
и Емил Иванов Петров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
49589
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2556 от
5.XI.2007г. по ф.д. № 1463/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „А 14“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Балчик, ул. Приморска 8,
комплекс „Марина сити“, магазин 44, с предмет
на дейност: покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
продажба, отдаване под наем, строителство, производство, търговия със строителни материали,
проектиране, узаконяване, независим строителен
надзор, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, предлагане и продажба на комплексни
туристически услуги чрез собствена или наета база,
всякакви битови услуги за населението, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000лв., със собственик Елена Иванова
Иванова, която го управлява и представлява.
49590
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2555 от
5.XI.2007г. по ф.д. № 1462/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „А 7“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Балчик, ул. Приморска 8,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
продажба, отдаване под наем, строителство, производство, търговия със строителни материали,
проектиране, узаконяване, независим строителен
надзор, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, предлагане и продажба на комплексни
туристически услуги чрез собствена или наета база,
всякакви битови услуги за населението, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000лв., със собственик Елена Иванова
Иванова, която го управлява и представлява.
49591
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2409 от
22.Х.2007г. по ф.д. № 1375/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Ню технолоджи груп“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, пл. Вица
Попова 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, външно- и вътрешнотърговски сделки, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
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складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, проектиране и строително-ремонтни
услуги, туроператорска дейност (след получаване
на лиценз), туристически, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, производство на елементи за
спортни изделия, механично производство и механична преработка на дребни метални предмети
и пластмаса, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници „Акта“ – ООД,
„Елит“ – ООД, и Иларио Фантуци и се управлява
и представлява от Здравко Георгиев Минчев.
49592
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2706
от 20.XI.2007г. по ф.д. № 1552/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отоворност „Енигма БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Абрит 7, вх.А, ет. 6, ап. 21, с предмет на дейност:
оборудване на автомобили с алармени, аудио- и
видеосистеми, производство и търговия на едро и
дребно с автомобилни аудиосистеми и авточасти,
ремонт и преработване на автомобилни купета
и двигатели, таксиметрова дейност, търговия и
посредничество с недвижими имоти в страната и
в чужбина, строителство, предприемаческа и посредническа дейност, спедиционни и транспортни
услуги, търговия на едро и дребно в страната и в
чужбина, търговско представителство, хотелиерски
и туристически услуги, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, ресторантьорство,
хотелиерство, туроператорска дейност в страната и
в чужбина, комунални и битови услуги, продуцентска, издателска, складова, комисионна и лизингова
дейност, сделки с интелектуална собственост, стоков
контрол и други дейности, позволени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Момчил Вълков Тодоров, който го управлява и
представлява.
49593
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1884 от
13.VIII.2007 г. по ф.д. № 1080/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Мишел – импекс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Генерал
Тошево, ул.Г. Кирков 41, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, транспортни и спедиционни услуги в страната и в чужбина, дърводобив,
дървопреработка и продажба на въглища и дърва
за огрев, строителни материали, ресторантьорство
и обществено хранене, производство, изкупуване,
преработка и търговия с промишлени и селскостопански произведения от растителен и животински
характер, хотелиерство, организиране на развлекателни, спортни и увеселителни програми, промишлено и гражданско строителство, строителни
и ремонтно-технически услуги, фризьорство, козметика, масаж, рекламна и маркетингова дейност,
счетоводни и консултантски услуги, мениджърска,
импресарска, преводаческа дейност, звукозаписна
дейност, видео- и фотоуслуги, даване на вещи под
наем, охранителна дейност, продажба на алкохолни и безалкохолни напитки и цигари, обмен на
валута, доставка и продажба на гориво-смазочни
материали, както и всякакви други незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000лв., със
собственик Михаил Тодоров Димитров, който го
управлява и представлява.
49594
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2661 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1518/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Перфект сервиз“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Ропотамо38, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: ремонт на хладилна и климатична техника, ремонт
на ел.двигатели, външно- и вътрешнотърговска
дейност, производствена дейност, строителство,
транспорт, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с капитал 5000
лв., със собственик Мирослав Йорданов Енчев,
който го управлява и представява.
49595
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2653 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1512/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Арабаджията“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 3, ет. 9, ап. 33, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната
и в чужбина, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство и
всякакви туристически и туроператорски сделки
и услуги в страната и в чужбина, частни уроци по
физика и математика, складови сделки, продажба
на стоки от собствено производство, транспортни
и спедиционни сделки и всякаква, незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Радка Недева Димитрова, която го
управлява и представлява.
49596
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2649 от
13.XI.2007г. по ф.д. № 1508/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Топ проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ж.к.
Дружба, бл. 26, вх. Г, ап. 18, с предмет на дейност:
проектиране и строителство, консултантска дейност,
свързана с оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания
към строежите и упражняване на строителен надзор при изпълнението на строежите, технически
експертизи и експертна оценка на недвижимо и
движимо имущество, инвеститорски контрол и
ценообразуване, рекламна дейност, вътрешна и
външна търговия, други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000лв.,
със собственик Тодор Николов Топчев, който го
управлява и представлява.
49597
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2647 от
13.XI.2007г. по ф.д. № 1506/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мая 83“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Оп.
Димитър Ковачев, бл. 3, вх. А, ап. 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
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разкриване на заведения за обществено хранене и
търговия, производство, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, производство
и услуги в областта на хранително-вкусовата промишленост и общественото хранене, оказионна и
антикварна търговия и всякаква друга, незабранена
със закон дейност. Дружеството е с капитал 5000
лв., със собственик Мая Пенева Петкова, която го
управлява и представлява.
49598
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2593 от
8.XI.2007г. по ф.д. № 1481/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „А 21“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Балчик, ул. Приморска 8,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
продажба, отдаване под наем, строителство, производство, търговия със строителни материали,
проектиране, узаконяване, независим строителен
надзор, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, предлагане и продажба на комплексни
туристически услуги чрез собствена или наета база,
всякакви битови услуги за населението, лизинг и
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000лв., със собственик Елена Иванова
Иванова, която го управлява и представлява.
49599
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2557 от
6.XI.2007г. по ф.д. № 1464/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Кевден“ – ООД, със седалище и адрес на управление Добрич, бул. 25-и септември 56,
вх. Б, ап.2, с предмет на дейност: покупко-продажба,
строеж, ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерска, ресторантьорска,
рекламна, туристическа дейност. Дружеството е
с капитал 5000лв., със съдружници Кевин Джон
Ийдс и Денис Лин Ийдс, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
49600
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2569 от
6.XI.2007г. по ф.д. № 1476/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ветропарк“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Балчик, ул. Георги
Бенковски 17, с предмет на дейност: изграждане,
управление и експлоатация на ветрогенератори,
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, внос и износ на
стоки, продажба на стоки от собствено производство,
ресторантьорство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, туристически и рекламни
услуги, покупка, строеж и ремонт на недвижими
имоти с цел продажба и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Ивелина Славова Темелкова, която
го управлява и представлява.
49601
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Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа промяна по ф.д. № 757/2004
за „Зд равноосиг у ри телно д ру жест во – П ланета“ – АД, Добрич: вписва увеличение на капитала
от 500 000 лв. на 2 000 000 лв. чрез издаване на нови
500 привилегировани поименни акции с право на
глас – класА, и 1000 привилегировани поименни
акции без право на глас с гарантиран годишен
дивидент в размер 10% – клас Б, всички с номинална и емисионна стойност 1000 лв., записани
от досегашните и от новите акционери и внесени
изцяло по емисионна стойност.
49602
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2664 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1521/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фани Василева“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево, ул.Александър Димитров 4, вх. Б, ет. 5, ап. 13,
с предмет на дейност: арендуване на земеделска
земя, продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопанска и
животинска продукция, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, козметични и фризьорски
услуги, както и всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Фани Иванова Василева, която го управлява и представлява.
49603
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2663 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1520/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Диян Йорданов – 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Тервел, ул.
Цар Калоян 20, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, производствена дейност, строителство, транспорт, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик Диян Стоянов
Йорданов, който го управлява и представлява.
49604
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2559 от
6.XI.2007г. по ф.д. № 1466/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Видно“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Шабла, ул. Средна гора 8,
с предмет на дейност: проектантска – инженерингова дейност, осъществяване на проектопланове за
ползването на вятърна енергия в България, придобиването на недвижими имоти за разработване на
енергийни проекти, както и строителна дейност и
други дейности, необходими за осъществяването и
експлоатацията им при производството, трансформиране и продажба на електроенергия (след лиценз
и при изискване за лицензиране) и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Тони Георгиев Икономов,
който го управлява и представлява.
49605
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2596 от
8.XI.2007г. по ф.д. № 1484/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лазер лайт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Генерал
Тошево, ул.Васил Априлов 6, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: транспортна дейност в страната и в
чужбина, производство, изкупуване и реализация
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на селскостопанска, растителна и животинска продукция, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна,
програмна, информационна и импресарска дейност
или предоставяне на други услуги, посредничество
и консултантска дейност при сделки със селскостопанска продукция и селскостопански машини,
лизинг, оказионна и комисионна търговия, разносна
търговия, производство и покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен и обработен вид, производство на бетонови изделия и
гасена вар, магазини за продажба на хранителни и
промишлени стоки, маркетинг, туризъм, автосервиз, строително-монтажна дейност, видеообмен.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Галин Иванов Йорданов, който го управлява и
представлява.
49606
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2595 от
8.XI.2007г. по ф.д. № 1483/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вариант 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич, ул.
Кубадин 7, ап. 7, с предмет на дейност: посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешно- и външнотърговска дейност, строителство
и ремонт на сгради, импорт, експорт, реекспорт,
лизинг, маркетинг, инженерингова дейност, автосервизни услуги, туристически услуги в страната
и в чужбина, комисионна търговия на едро и на
дребно, сервизна дейност, търговско представителство, както и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000лв., със
собственик Недко Янулов Енев, който го управлява
и представлява.
49607
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2551 от
5.XI.2007г. по ф.д. № 1458/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Коларов и Ко“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Добрич,
ж.к. Балик, бл.21, вх. З, ет. 4, ап. 7, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, търговско
представителство и посредничество, вкл. трудово
посредничество, производство на потребителски
стоки и услуги, ресторантьорство, хотелиерски,
т у ристическ и, рек ламни, ком у на лно-битови и
други услуги в сферата на обслужването, покупка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, автосервизни услуги, продажба на
нови и употребявани резервни части за автомобили,
изкупуване на автомобили за скрап, изкупуване на
вторични суровини, търговия с черни и цветни метали, финансово-брокерска дейност, заложна къща
и валутни бюра. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик Бисерка Антонова Радилова, която
го управлява и представлява.
49608
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2587 от
8.XI.2007г. по ф.д. № 1485/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Миро Балчев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Генерал Тошево,
ул.Трети март 38, вх. В, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: търговия на дребно и едро с хранителни
и промишлени стоки, плодове и зеленчуци, с козметични и парфюмерийни продукти, обработка на
земеделска земя и търговия със зърнени храни и
фуражи, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна
и застрахователна дейност, производство и покуп-
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ка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или обработен вид, комисионна,
спедиционна, складова, лизингова дейност на търговско представителство и посредничество, превоз
на стоки, пътници и товари в страната и в чужбина
със свой и/или нает транспорт и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Мирослав Йорданов Балчев, който го управлява и представлява.
49609
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2609 от
9.XI.2007г. по ф.д. № 1489/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Конкорд“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Васил
Априлов 1, вх.Б, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност:
производство, изкупуване, преработка, продажба
на дребно и едро на стоки за бита и промишлеността, хранителни стоки, внос и износ на стоки
и услуги, външна и вътрешна търговия, бартерна,
оказионна и разносна търговия, дистрибуторска
дейност, ел. и ВиК дейност, строително-монтажни
и бояджийски услуги, инвеститорска и реинвеститорска дейност, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, превозна,
спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа и транспортна дейност в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Огнян Кирчев Добрев, който го управлява и представлява.
49610
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа по ф.д. № 1532/2007
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне
на фирма „Кейс – Красимир Петров” заедно с
предприятието от едноличния търговец Красимир
Стоянов Петров на Радка Василева Петрова, която поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятие, и я вписва като едноличен търговец
с фирма „Кейс – Радка Василева“.
49611
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2575
от 7.XI.2007 г. регистрира по ф.д. № 935/2007
прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ
„Флекс – Светлин Колев”, Добрич, представляван
от Светлин Николаев Колев, на „Флекс“ – ЕООД,
Добрич, представлявано от Светлин Николаев Колев.
49612
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа по ф.д. № 1447/2007
в регистъра за едноличните търговци прехвърляне
на фирма „Дико – КГГ – Кирил Господинов“ заедно
с предприятието от едноличния търговец Кирил
Господинов Георгиев на Дончо Ангелов Георгиев,
който поема активите и пасивите на прехвърленото
предприятие, и го вписва като едноличен търговец
с фирма „Дико – КГГ – Дончо Донев”.
49613
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2686 от
19.XI.2007г. по ф.д. № 1538/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мусони“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Добрич, ул. Вардар 32, вх. Б, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: производство и разпространение на екологична енергия от възобновяеми
енергийни източници, строителство, строителномонтажни услуги, покупко-продажба на недвижими
имоти, проектиране, строителство, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
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наем, административни услуги, посредничество при
покупко-продажба на недвижими имоти, покупка на
стоки или вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, туристическа дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска
и агентска дейност, комисионна, спедиционна и
транспортна дейност, посредничество и търговско
представителство на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, откриване на магазинна мрежа,
рекламна, информационна и импресарска дейност,
предоставяне на счетоводни услуги. Дружеството е с
капитал 5100 лв., със съдружници Галина Стоянова
Караиванова, Недялка Костадинова Стоянова и Стоян
Георгиев Стоянов и се управлява и представлява от
управителя Галина Стоянова Караиванова.
49614
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2652 от
14.XI.2007г. по ф.д. № 1511/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Х Е С – 7“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Каварна, ул. Здравец 9, с
предмет на дейност: посредничество и представителство при сделки с недвижими имоти, рекламна и
консултантска дейност, търговия на едро и дребно с
промишлени и хранителни стоки и селскостопанска
продукция, външнотърговска дейност, внос, износ
на промишлени и консумативни стоки и природни суровини, ресторантьорство, сервитьорство,
хотелиерство, туристически услуги в страната и в
чужбина, строителство и довършителни дейности,
свързани със строителство, транспортна дейност в
страната и в чужбина, както и всякакви дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000
лв., със съдружници Красимир Димитров Митев и
Валентина Димитрова Митева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49615
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 914/99 за „Алфатар“ – ООД: заличава като
съдружник Живко Жеков Георгиев.
49616
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф.д. № 1222/96 за „Общински дейности“ – ООД:
заличава като управител Иван Георгиев Желев.
49617
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2560 от
6.XI.2007г. по ф.д. № 1467/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Юклутърла“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Шабла, ул.
Средна гора 8, с предмет на дейност: проектантска, инженерингова дейност, проектопланове за
ползването на вятърна енергия в България, придобиването на недвижими имоти за разработване на
енергийни проекти, както и строителна дейност и
други дейности, необходими за осъществяването и
експлоатацията им при производството, трансформиране и продажба на електроенергия (след лиценз
и при изискване за лицензиране) и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Тони Георгиев Икономов,
който го управлява и представлява.
49618
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 735/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Айси Джи“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул.
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Каваклия 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 посредничество и представителство, комисионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, издателска
или печатарска дейност, хотелиерски, туристически, информационни, програмни сделки, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Христо
Кирилов Христов.
47792
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 733/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Котев
експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Борис I № 62, 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, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги и други услуги, сделки с интелектуална собственост, стопанисване на водни
басейни и всичко свързано с тях, производство на
филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, дърводобив, дървопреработване,
обработване и всичко свързано с дървесината,
продажбата им, дърводелски услуги, таксиметрови
превози в страната и в чужбина, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия
със зърно, съхранение и всичко свързано с него и
неговите производни, и всякаква друга дейност,
незабранена от нормативните актове. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Кирил Георгиев Котев.
47793
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.Х.2007 г. по ф.д. № 732/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Еленица“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Иларион Макариополски 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид, продажба на стоки собствено производство,
търговско представителство и търговско посредничество, комисионни, спедиционни и складови
сделки, пътнически и товарни превози в страната
и в чужбина, издателска дейност, архитектура,
дизайн и вът решно обза веж да не, п рог рам ни,
импресарски и други услуги, външнотърговска
дейност, инженеринг и комуникации, строеж и/
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажби, лизинг, други дейности, непротиворечащи
на законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Новица
Стоименов, Сладжан Андонов, Слободан Стоименов, Гоце Стоименов, Драгослав Дончев и Юлияна
Дончев. Дружеството се управлява и представлява
от Новица Стоименов, Сладжан Андонов, Слободан
Стоименов, Гоце Стоименов, Драгослав Дончев и
Юлияна Дончев заедно и поотделно.
47794
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
о т 11.Х.20 07 г. по ф.д. № 750/20 07 вп иса еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Токском“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ж.к. Румена войвода, бл. 7, вх.
А, ет. 1, 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 и
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа и рекламна дейност, таксиметрови превози в
страната и в чужбина, издателска дейност, издаване
и разпространение на печатни произведения, информационна, програмна и импресарска дейност,
външна, вътрешна, консигнационна, експортна
и реекспортна търговия, архитектура, дизайн и
вътрешно обзавеждане, агентство на български и
чуждестранни фирми и физически лица в страната и в чужбина, комуникации, външнотърговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Деян Георгиев Димитров.
47795
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 749/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Теодора Георгиева
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Хан Аспарух 20, ет. 6, ап. 25, 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,
производство и търговска реализация на всякакви
изделия за бита, в т. ч. оказионна, консигнационна и
разносна дейност, на потребителски и промишлени
стоки, селскостопанска продукция, проектиране,
монтаж, строителство, ремонт и поддръжка на
сгради и съоръжения, рекламно-информационна и
издателска дейност (без кино и печат), разкриване
и експлоатация на магазинна мрежа, хотелиерство,
ресторантьорство, туристическа, транспортни и таксиметрови услуги в страната и в чужубина, сервизна
дейност, вътрешна и външноикономическа дейност,
внос, износ, реекспорт, търговско представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, мениджмънт, маркетингова, лизингова и инженерингова дейност, битови услуги, покупко-продажба
на недвижими имоти и отдаване под наем на недвижими имоти и вещи, както и покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
инвестиране на средства в селското стопанство, промишлеността, хранително-вкусовата промишленост,
в строителството и туризма и всякаква дейност,
незабранена от нормативните актове. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Теодора Георгиева Нещамска.
47796
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.Х.2007 г. по ф.д. № 748/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Венцислав
Абрашков – Боби“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Дупница, ул. Венелин 90, вх. А
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка, внос и
износ на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
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търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, транспортна дейност в страната и в
чужбина, вкл. и международен транспорт, складови
сделки, издателска дейност, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Венцислав Борисов Абрашков.
47797
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
18.VI.2007 г. по ф.д. № 497/90 вписа прехвърляне на
предприятие с фирма „Венцислав Петров – Елада
90“, с. Лозно, община Кюстендил, от едноличния
търговец Венцислав Тошев Петров на Георги Йорданов Райков и го вписва като едноличен търговец
с фирма „Венцислав Петров – Елада 90 – Георги
Райков“ със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Голак 5.
47798
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 691/99 вписа промяна за
„Кей Ейч партнер“ – ООД, гр. Дупница: вписва
като съдружник в дружеството Христофорос Никос
Аманатидис.
47799
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 473/2006 вписа промяна за
„Вай Инвест“ – ООД, Кюстендил: освобождава
като съдружник и управител Калоян Драгомиров
Драганов; вписва като съдружник и управител Гергана Иванова Стефанова, която ще представлява и
управлява дружеството.
47800
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 348/2007 вписа промяна за
„Транзит“ – ООД, Кюстендил: освобождава като
съдружник и управител Роберт Петровски; вписва
като управител Жаклина Ангеловска, която ще
управлява и представлява дружеството.
47801
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 148, ал. 1 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 566/2004 вписа промяна
за „ВИК Паничище“ – ЕООД, гр. Сапарева баня:
увеличава капитала на дружеството от 5000 лв. на
77 000 лв. чрез увеличаване броя на дружествените
дялове.
47802
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 280/2004 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Евгени Китов – Дейзи“ – гр. Дупница, ж. к. Бистрица, бл. 70, ет. 6, ап.
30, от едноличния търговец Евгени Благоев Китов
на Венцислав Методиев Георгиев и го вписва като
едноличен търговец с фирма „Евгени Китов – Дейзи – Венцислав Георгиев“ със седалище, адрес и
предмет на дейност на поетата фирма.
47803
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 1004/98 вписа промяна за
„Велбъждфилм 98“ – ООД, Кюстендил: освобожда-
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ва Христина Стоянова Веселинова като управител
на дружеството; вписва Петър Стойнев Иванов за
управител на дружеството, който ще го управлява
и представлява.
47804
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 191/2000 вписа промяна за
„Финтрейдинг“ – ООД, гр. Дупница: допълва предмета на дейност със: „управление на оптика – продажба, изработка и ремонт на всякакъв вид очила“.
47805
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф. д. № 3173/91 вписа промяна за „Фарма“ – АД,
гр. Дупница: освобождава членовете на съвета
на директорите поради изтичане на мандата им;
вписва нов съвет на директорите с мандат 5 години
в състав: Димитър Иванов Радев – председател,
Стойно Радев Пенев – зам.-председател; Георги
Бориславов Георгиев, Вйекослав Любомиров Смрекар – изпълнителен директор; Николай Йосифов
Муцков – изпълнителен директор. Дружеството
ще се представлява от изпълнителните директори
Вйекослав Любомиров Смрекар и Николай Йосифов
Муцков заедно и поотделно.
47806
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф. д. № 698/2007 вписа „Ви Ай груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Дупница,
ул. Дупките 6, с предмет на дейност: консултации
в сферата на недвижимите имоти, придобиване,
ремонт, обзавеждане, съдействие за кредитиране
при покупка на недвижими имоти; покупка, строеж, ремонт и 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; производство
на стоки с цел продажба; комисионна, лизингова
дейност; търговско представителство и посредничество; превозни, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, образователни, програмни, импресарски услуги; сделки с
интелектуална собственост; производство на филми, видео- и звукозаписи; издателска и печатарска
дейност; дърводобив и дървопреработка; външно- и
вътрешнотърговска дейност и всякаква друга, разрешена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Иван Асенов Шопов, Вероника Костадинова Иванова и се управлява
и представлява от Димитрина Стоицова Иванова.
47807
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 710/2007 вписа дружество с ограничена
отговорност „Джа – Ка корпорейшън“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Демокрация 36А, 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; складови сделки;
лицензионни сделки; хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, продуцентски, компютърни
и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; стоков контрол; лизинг; вътрешен и международен превоз на
пътници и товари. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джафер
Хотович и Кадри Лятифи, които управяват и представляват заедно и поотделно.
47808
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.ІХ.2007 г. по ф. д. № 707/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Феникс
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ж. к. Осогово 54, вх. А, ет. 2, ап. 8, 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; складови сделки; 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 неопределен срок, с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Красимир Пламенов Лесков.
47809
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ІХ.2007 г. по ф. д. № 706/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Комбинейшан терапи
медикъл съплайс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Кюстендил, ул. Христо Ботев 45, 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; сделки с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги; покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизинг; финансово-счетоводна и софтуерна
дейност; търговия с лекарства и лекарствени средства, медикаменти и техните производни; външнотърговска дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав
Терзиски и Кирил Асенов Терзиски и се управлява
и представлява от Мирослав Терзиски.
47810
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф. д. № 704/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Капсула“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Гороцветна 37, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, външнотърговска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Даниела Иванова Бачовска.
47811
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.ІХ.2007 г. по ф. д. № 703/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Брилянт – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Зора 1, ет. 4, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
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цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складови сделки; лицензионни сделки; хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни, компютърни и
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; туроператорска
и туристическа агентска дейност; ресторантьорски
услуги; стоков контрол; лизинг; внос и износ на
нови и употребявани автомобили; транспортни услуги в страната и чужбина; пътнически и товарни
таксиметрови превози; провеждане на компютърни
курсове; дърводобив и дървопреработване; превоз на
пътници и товари; обществен превоз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Людмила Атанасова Деянова.
47812
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 24.ІХ.2007 г. по ф. д. № 702/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ИГМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител 246, вх.
А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: покупка,
строеж, ремонт, обзавеждане на недвижими имоти,
както и посредническа дейност с цел продажба;
ремонтна дейност и услуги; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на
стоки с цел продажба; комисионна, складова,
лизингова дейност на търговско представителство
и посредничество; спедиторска дейност в страната
и чужбина; транспортна дейност в страната и чужбина, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа,
информационна, рекламна, програмна дейност и
услуги; импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки;
организиране на вътрешен и международен туризъм; кафе-аперитив; вътрешно- и външнотърговска
дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени от
нормативен акт или представляващи монопол на
държавата. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Иво Георгиев
Младенов.
47813
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.Х.2007 г. по ф. д. № 718/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар
Освободител 79, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност в страната и чужбина – търговия с промишлени стоки, стоки за бита и
хранителни стоки, покупко-продажба на недвижими
имоти, дървен материал в страната и чужбина;
производство на дограма – дървена, алуминиева и
пластмасова, търговско представителство, стопанска
и консултантска дейност, посредничество и агентство, счетоводни услуги, организиране и провеждане
на курсове, туристически услуги в страната и чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен
и международен транспорт, програмна рекламна
дейност, строителство и ремонт на жилищни и битови сгради и промишлени сгради, производство и
търговия със селскостопанска продукция, всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
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съдружници Станка Георгиева Таскова и Марио
Благоев Николов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
47814
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 4.Х.2007 г.
по ф. д. № 736/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ди кар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Жиленци, ул. Петър
Ризов 7, с предмет на дейност: търговска дейност в
страната и в чужбина на едро и дребно с всякакви
промишлени, земеделски и други потребителски стоки и продукти, транспортна и спедиционна дейност,
комисионна и консигнационна дейност, бартерни
сделки, производство на стоки с цел препродажба
в първоначален, обработен или в преработен вид,
представителство, посредничество и агентство на
български и чужди физически и юридически лица
на територията на страната и извън нея, строеж и
продажба на недвижими имоти, внос и продажба
на автомобили, автосервиз, продажба на мобилна
техника, производство и монтаж на дограма и щори,
откриване на магазини и бутици за хранителни и
нехранителни стоки, рекламна и складова дейност,
животновъдство и селскостопанска дейност, продажба на селскостопански продукти, хотелиерство
и ресторантьорство. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Иванов Миленков.
47815
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ІХ.2007 г. по ф. д. № 723/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „ТМ – Нуги“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Дупница,
ул. Любен Каравелов 12, ет. 6, ап. 22, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; складови сделки; лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, счетоводни, компютърни
и други услуги; туроператорска и туристическа
агентска дейност; ресторантьорски услуги; стоков
контрол; лизинг; транспортни услуги; внос и износ
на автомобили; пътнически и товарни таксиметрови превози. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Олег Емилов
Георгиев и Теменуга Атанасова Иванова-Георгиева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
47816
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ІХ.2007 г. по ф. д. № 722/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Батич“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Антим І, бл. 130, вх. А, ет. 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна и
импресарска дейност, битови и автоуслуги, дейност
с интелектуална собственост, бартерни сделки,
внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни авточасти на
дребно и едро (всички при спазване ограниченията
на законодателството) и други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок,
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с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Назиф
Раманович и от управителите Самуел Синанович,
Миролюб Анджелкович и Драгослав Митич заедно
и поотделно.
47817
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.ІХ.2007 г. по ф. д. № 717/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Симеон – Д – запад“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кюстендил, ж. к. Запад, бл. 95, вх.
Б, ет. 2, ап. 22, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни и други
услуги, външнотърговска дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управ
лява и представлява от едноличния собственик на
капитала Емануил Асенов Гавраилов.
47818
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 24.ІХ.2007 г. по ф. д. № 720/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бомекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Крайници, 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; търговия с текстилни
изделия; разкриване и експолатация на обекти от
типа „обществено хранене“, магазинна мрежа и кафеаперитиви; производство и реализация на тестени и
сладкарски изделия; производство и реализация на
млечни изделия, комисионна, спедиционна, складова
дейност; маркетингова, лизингова и инженерингова
дейност; мениджмънт; ноу-хау; стоков контрол; лицензионни сделки; туристическа дейност в страната
и чужбина, хотелиерски, ресторантьорски, рекламни
информационни, програмни, импресарски услуги;
преводи, легализация на документи и визови услуги;
сделки с интелектуална собственост; производство
на филми, видео- и звукозаписи; издателска и печатарска дейност; вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос-износ и реекспорт; търговия с петролни
продукти; търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица; забавни игри (без
хазарт); битови услуги; рекламна, информационна,
програмна, сервизна дейност; внос и износ на автомобили, селскостопанска техника, авточасти за
автомобили и за селскостопанска техника, нови и
втора употреба; транспортна дейност – таксиметрови пътнически и товарни превози в страната и
чужбина, авторемонтни и тенекеджийски услуги,
фризьорство, маникюр, педикюр и други козметични услуги; производство на спиртни напитки и
търговия с тях; продажба и търговия с компютърни
конфигурации, компоненти и консумативи; покупка,
строеж иили обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; инсталиране и ремонт на електрически инсталации за промишлени и битови нужди;
покупко-продажба и даване под наем на имоти и
вещи; разкриване агенция за недвижими имоти и
услуги, посочени в търговския закон и незабранени с нормативен акт; инвестиране на средства в
селското стопанство, промишлеността, хранителновкусовата промишленост, строителство, туризъм,
всякаква друга дейност стопанска и търговска и
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услуги, посочени в търговския закон и незабранени от нормативните актове, като дейността ще се
извършва в страната и в чужбина. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управ
лява и представлява от едноличния собственик на
капитала Борис Йорданов Ильов.
47819
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.IX.2007 г. по ф.д. № 716/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Нивен ауто“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Дупница, ж.к.
Елица, бл. 11, с предмет на дейност: внос и продажба на леки, лекотоварни и товарни автомобили
и мотоциклети, автосервизна дейност, покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, складови
сделки и лизингова дейност, търговско представителство и посредничество, проектиране, строеж и
експлоатация на бензиностанции и газостанции,
комисионни, спедиционни, транспортни и складови
сделки, импресарски, програмни, информационни, компютърни, туристически, хотелиерски или
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
ружници Николай Богомилов Найденов и Богомил
Найденов Джасов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
47820
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
24.IX.2007 г. по ф.д. № 715/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Крис Ли
Дан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Бричи бор 11, с предмет на дейност:
строително-ремонтна дейност, изграждане на водопроводни и канализационни инсталации, търговия
със строителни и електроматериали, покупка на
стоки или други вещи с цел продажа в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговска дейност със
строителни материали, електроматериали и В и К
части, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, транспортни и
складови сделки, импресарски, програмни, информационни, компютърни, рекламни, туристически,
хотелиерски или други услуги, външнотърговски
сделки, сделки с интелектуална собственост, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Бойчо Огнянов Гълъбов.
47821
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г.
по ф.д. № 713/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сален Е“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Дупница, ж.к. Бистрица, бл. 92, вх. А, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, строителство, строителни ремонти, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
покупка на земеделски произведения с цел продажба, производство и търговия със селскостопанска
продукция от растителен и животински произход от
собствени или наети земи, селскостопански услуги,
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внос, износ и реекспорт, лизинг, външнотърговска
дейност, комисионни и складови сделки, вътрешен
и международен транспорт, спедиторски услуги,
издателска дейност, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на капитала Емил Димитров Манолов.
47822
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 20.IX.2007 г. по ф.д. № 712/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Класик – М“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Дупница, ул. Раковски 7, 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, счетоводни услуги и одит, проектиране
и строителна дейност, комисионна, спедиционна,
складова дейност, стоков контрол, лицензинони
сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност, школи и дейности
в областта на изкуството и спорта, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външнотърговска дейност, лизинг. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Мария Владкова Стоянова.
47823
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.IX.2007 г. по ф.д. № 730/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Алекс и Ко“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ж.к. Румена войвода, бл. 7, вх. Г, ет. 9, ап. 100, с
предмет на дейност: търговия, услуги, търговско
представителство и посредничество, консултантска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Антоанета Апостолова
Карабова-Мишева и Димитър Петров Казаков и се
управлява и представлява от Антоанета Апостолова
Карабова-Мишева.
47824
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.IX.2007 г. по ф.д. № 729/2007 вписа „Туско“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Дупница, ул. Пирин 5, 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, производство
и търговия със строителни материали, строителство,
проектиране и изграждане на електрически инсталации, комисионна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
спедиторска дейност в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина, вкл.
международен транспорт, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, информационна, рекламна,
програмна, импресарска, шивашка, ремонтна дейност и услуги, проектантски и консултантски услуги
в областта на строителството, импорт, експорт,
реекспорт, бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговия със софтуер и хардуер,
производство на филми, видео- и звукозаписи, издателска или печатарска дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
вътрешно- и външнотърговска дейност и услуги със
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стоки и вещи, незабранени от нормативен акт или
представляващи монопол на държавата, агентство
и маркетиенгова дейност и услуги. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Веселин Димитров Гальов.
47825
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 726/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Илинден“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Рила, ул. Цар
Иван Асен II № 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, менителници, записи на заповед и чекове, складови
сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, внос-износ и всички други дейности, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир
Владимиров Лазаров и Илияна Костадинова Русева
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
47826
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.IX.2007 г. по ф.д. № 724/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Александров – експрес“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Дупница, ул. Софийско шосе 77, с
предмет на дейност: международен транспорт в
страната и в чужбина, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, експертни и консултантски услуги,
търговско представителство и търговско посредничество, комисионни, транспортни, превозни,
рекламни, информационни и лизингови сделки,
внос, износ и продажба на нови и употребявани
автомобили, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, програмни, импресарски и др. услуги, външнотърговски сделки, внос,
износ, реекспорт, бартерни сделки, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, всички други дейности и услуги, незабранени
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Александър
Георгиев Александров.
47975
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г. по
ф.д. № 527/96 вписа промяна за „Велбъждгаз“ – АД,
Кюстендил: заличава като членове на съвета на
директорите Анита Бойчева Стефанова и Пламен
Стефанов Хитев; вписва Евстати Димитров Велинов
и Маргарита Костадинова Найденова като членове
на съвета на директорите; избира Евстати Димитров
Велинов за изпълнителен директор на „Велбъждгаз“ – АД, който ще представлява дружеството.
47976
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XI.2007 г. по ф.д. № 882/91 вписа промяна за
„Холдинг Харт МКИ“ – ЕООД, Кюстендил: за-
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личава като едноличен собственик на капитала и
управител на дружеството Митко Кирилов Иванов;
вписва като съдружници Красимир Митков Иванов,
Иво Митков Иванов и Анелия Иванова Мичева;
промяна фирмата на дружеството от „Холдинг Харт
МКИ“ – ЕООД, на „Холдинг Харт МКИ“ – ООД.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителите Красимир Митков Иванов и Иво
Митков Иванов заедно и поотделно.
47977
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 1.XI.2007 г.
по ф.д. № 4/2007 вписа промяна за „Ксения“ – ООД,
Кюстендил: вписва като съдружник Пламен Драганов
Велинов; промяна наименованието на фирмата от
„Ксения“ – ЕООД, на „Ксения“ – ООД; дружеството
ще продължи да се управлява и представлява от
управителя Татяна Кашкина.
47978
Кюстендилският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 11.Х.2007 г.
по ф.д. № 753/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ватстрой“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
бул. Македония, бл. 12, вх. А, ет. 2, ап. 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, складови сделки, лицензионни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рек ламни, информационни, програмни,
импресарски, продуцентски, компютърни и други
услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, стоков контрол,
лизинг, строителна и електромонтажна дейност,
рибовъдство и рибопроизводство. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Боян Серафимов Велинов.
47979
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 753/2007 вписа прехвърляне
на предприятието с фирма „Боян Велинов – ВАТ“,
Кюстендил, по ф.д. № 80/2002 от едноличния търговец Боян Серафимов Велинов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Ватстрой“ – ЕООД, Кюстендил.
47980
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 196/96 вписа промяна за
„Дюни 96“ – ЕООД, Кюстендил: промяна адреса
на управление на дружеството от Кюстендил ул.
Лавеле 6, на Кюстендил, ул. Самуил 19.
47981
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 992
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 489/2007 вписа промени за
„Ктириотехники“ – ООД: вписа Панайотис Кристос
Лиоскос като съдружник в дружеството; премества
седалището и адреса на управление на дружеството
от Кърджали, ж.к. Възрожденци, бл. 23, вх. Г, ет.
4, ап. 76, в Кърджали, ул. Владая 4.
49211
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 946
от 16.Х.2007 г. по ф.д. № 437/2007 вписа промени
за „Френдс 99“ – ООД: вписа прехвърляне чрез
дарение на предприятието на едноличния търговец
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Илиян Даниелов Ангелов с фирма „Илирад – Илиян
Ангелов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Френдс 99“ – ООД.
49212
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 987 от 6.XI.2007 г. по ф.д. № 600/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Динев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Булаир 6, вх. А, ет. 3, ап. 11, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на
стоки от собствено производство, превоз на пътници и товари с лек и товарен автомобил с ремарке
в страната и в чужбина, монтаж на строителна
армату ра, електрозаваръчни услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, бартерни, ск ладови и
лицензионни сделки, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг, както и всякакви други търговски дейности
и услуги, разрешени от законодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Димитър Динев Димитров, който го
представлява и управлява.
49213
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 952 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 575/2007 дружество
с ограничена отговорност „Ефе Трейд“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кърджали, ул.
Клокотница 3, с предмет на дейност: внос-износ и
търговия на едро и дребно с всякакви хранителни
и промишлени стоки, в т. ч. и собствено производство, изграждане и експлоатация на търговски
обекти – ресторанти, магазини, зали за електронни
и хазартни игри, транспортни услуги – превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, в т. ч.
и ТИР-превози, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и складови
сделки, производство, изкупуване и преработка и
продажба на всякаква селскостопанска продукция,
валутни сделки и всякакви други услуги и сделки,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Ерхан Хюсню Дургуд и
Синан Себахтин Али, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
49214
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1024
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 439/93 вписа промени за
„Хидрострой Арда“ – ЕООД: премества адреса на
управление на дружеството от Кърджали, ул. Републиканска 25, в Кърджали, ж.к. Възрожденци,
бул. Христо Ботев, Строителен полигон, бетонов
център „Хидрострой“.
49215
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1025
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 724/99 вписа промени
за „Хидрострой – Арда – 2000“ – АД: премества
адреса на управление на дружеството от Кърджали,
ул. Републиканска 25, в Кърджали, ж.к. Възрожденци,
бул. Христо Ботев, Строителен полигон, бетонов
център „Хидрострой“.
49216
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1243 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 450/2007 вписва в търговския
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регистър промени за „Президиум палас“ – ЕООД,
Ловеч: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на 6 792 700 лв. чрез апортна вноска на дълготрайни материални активи,
собственост на „Ловечтурс 1999“ – ЕАД; вписва
изменение и допълнение в учредителния акт на
дружеството, приети от едноличния собственик
на капитала от 16.Х.2007 г.
47002
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1256 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 571/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Хидротехстрой“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Цар Самуил 4, и с
предмет на дейност: хидротехническо строителство,
транспортна, спедиторска; комисионна дейност;
търговско представителство и посредничество;
вносно-износна дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Стефков Вълев и
се управлява и представлява от Весела Трифонова
Вълева с правомощията съгласно договор за възлагане на управлението от 22.Х.2007 г.
47003
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1241 от
29.Х.2007 г. по ф. д. № 451/2007 вписва в търговския
регистър промени за „Хотел Ловеч“ – ЕООД, Ловеч:
вписва увеличение на капитала на дружеството от
5000 лв. на 3 964 000 лв.; вписва изменение и допълнение в учредителния акт на дружеството, приети от
едноличния собственик на капитала на 16.Х.2007 г.
47004
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1261 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 3165/90 регистрира прехвърляне предприятието на едноличен търговец с фирма
„Тодор Кръстев – ТВ“, Ловеч, като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Рости комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Ловеч, ж. к. Младост, бл. 320, вх. Д, ап. 4.
47005
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1264
от 1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 49/91 вписва поемане
на предприятието на едноличния търговец Веско
Василев Вълчев с фирма „Вълчеви – ВПА – Веско
Вълчев“, Ловеч, от наследницата му Христина Ангелова Вълчева и я вписва като едноличен търговец с
фирма „Вълчеви – ВПА – Веско Вълчев – Христина Вълчева“, Ловеч.
47006
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1299 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 592/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Троян есктрийм“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Троян, ул. Васил Спасов 1а, и с
предмет на дейност: спортна анимация; обучение
по ски; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и други
търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок с капитал 5000 лв.,
със съдружници Мартин Валентинов Семерджиев
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и Цветомир Стоянов Таслаков и се управлява и
представлява от Мартин Валентинов Семерджиев
с правомощията съгласно договори за възлагане на
управлението, подписани на 29.Х.2007 г.
47007
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1298 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 591/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Санимикс България“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Троян, ул. Васил
Левски 43, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вущи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и и други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Найден Тотев Найденов и се управлява
и представлява от Лора Иванова Бичева съгласно
договор за управление от 31.Х.2007 г.
47008
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1330 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 593/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Бобо 5 и синове“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Ябланица, ул. Гурко 72, и с предмет
на дейност: транспортни услуги със собствен или
нает транспорт в страната и чужбина и спедиция;
автосервизни услуги; добиване и продажба на
скални материали; извършване на всички видове
строителни и строително-ремонтни дейности; рекламна, складова и посредническа дейност, търговска дейност с всички видове стоки, които не
са забранени от закона; всички дейности и услуги
в страната и чужбина, които не са забранени със
закон. Дружеството е без срок, с капитал 5100 лв.,
със съдружници Борислав Николов Нейков, Николай
Бориславов Нейков и Пламен Бориславов Нейков и
се управлява и представлява от Борислав Николов
Нейков с правомощията съгласно договор за възлагане на управлението, подписан на 29.Х.2007 г.
47482
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1310 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 594/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тим ойл – ТМ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Тетевен, ул. Христо и
К. Цакови 16, и с предмет на дейност: търговия с
петролни продукти – дизелово гориво, евродизел,
газьол, бензин, пропан-бутан, метан, газ, добив на
дървен материал и търговия с него, извършване на
дърводелски услуги, изработка на метали и поправка на такива, внос, износ и продажба в страната и
чужбина на автомобили, транспортна, строителна
и специализирана техника и резервни части за тях,
хотелиерство, ресторантьорство и туристически услуги, внос и износ на строителни материали, готови
облекла и обувки; всички незабранени от закона
дейности. Дружеството е без срок, с капитал 5000 лв.
и ще се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Тошко Маринов Тошков.
47483
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1154
от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 525/2007 вписва в търгов-
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ския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Микси голд“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ловеч, ул. България 71, ет.
9, ап. 36, и с предмет на дейност: производствена и
търговска дейност с всякакви разрешени със закон
стоки в страната и в чужбина, внос-износ и реекспорт, транспортни услуги със собствен или нает
транспорт, разкриване и стопанисване на собствени
или наети магазини, кафе-аперитиви, заведения
за обществено хранене, павилиони, хотели, ресторанти, изкупуване, преработка и търговия с черни,
цветни и благородни метали, рекламна, складова
и посредническа дейност, изкупуване на компютри
втора употреба, телефонни централи и всякакъв вид
електронен скрап и електронни елементи и извличане от тях на благородни и цветни метали (при
спазване на закона), всякакви дейности и услуги в
страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Евгени Маринов Василев
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 24.ІХ.2007 г.
47713
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1355 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 616/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Милениум М“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Ловеч, ул. Васил Левски
133А, и с предмет на дейност: транспортни сделки
и услуги – превоз на товари и пътници в страната
и в чужбина; производство на стоки и други вещи
с цел препродажба; покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; експлоатация на заведения за
обществено хранене, кафе-аперитиви и др.; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност;
търговско представителство и посредничество; внос,
износ, бартер, реекспорт; всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Милена Станчева Цолева.
47827
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 2
ТЗ с решение № 1318 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 147/2007 вписа в търговския регистър промени за
„Фелдбахер фрут партнърс България“ – ЕООД, гр.
Летница: заличава като управляващ и представляващ дружеството Ролф Франц Бюркле; вписва като
управляващ и представляващ дружеството Георги
Димов Баиров; дружеството ще се представлява и
управлява от Герхард Краус и Георги Димов Баиров
заедно и поотделно съгласно договор за възлагане
на управлението от 3.Х.2007 г.
47828
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1316
от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 454/2000 вписа в търговския регистър промени за „Милтон“ – ЕООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове
от Емил Иванов Еманоилов на Пламен Тотев Тотев;
заличава като едноличен собственик на капитала
на „Милтон“ – ЕООД, и като управляващ Емил
Иванов Еманоилов; вписва като едноличен собственик на капитала Пламен Тотев Тотев; заличава
вписания предмет на дейност; вписва нов предмет
на дейност: търговия с авточасти, консумативи,
горива и смазочни материали за всякакви МПС,
комплексна автосервизна дейност и автосервизни
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услуги, автомивка, годишни технически прегледи
на МПС, собствено производство и покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортни
сделки в страната и в чужбина, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, внос, износ,
бартерни сделки, реекспорт, покупка на ценни
книжа с цел продажба, сделки с менителници, записи на заповед и чекове, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
подобни услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякакви
други търговски дейности, незабранени със закон;
заличава вписания адрес на управление и вписва
нов адрес на управление: Ловеч, ул. Панайот Волов
18а; дружеството ще се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Пламен
Тотев Тотев съгласно договор за възлагане на управлението от 9.ХІ.2007 г.
47829
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1358 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 483/2006 вписва в търговския регистър промени за „Паола комерс“ – ООД,
Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове;
премества адреса на управление от Ловеч, ул. Търговска 44, ет. 4, в Ловеч, ул. Маестро Камен Луков
3; вписва изменение и допълнение в дружествения
договор, приет на общото събрание на съдружниците, проведено на 14.ХІ.2007 г.
47830
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1304 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 601/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дариус инженеринг“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Троян, ул. Хемус
107, и с предмет на дейност: производство на дограма, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Камен Йорданов Кръстев с правомощията съгласно договор за
възлагане на управлението от 1.ХІ.2007 г.
47831
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение № 1286 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 718/99 вписва в търговския
регистър заличаване на „Висцвет“ – ЕООД, Ловеч,
в ликвидация, поради приключване производството
по ликвидация; заличава ликвидатора Ваня Иванова
Иванова-Кривошиева поради освообждаването є
от длъжност.
47832
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1303
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 595/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Арт керамик Занкова“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Орешак, община
Троян, ул. Комсомолска 3, и с предмет на дейност:
производство на изделия от керамика; покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; хотелиерски,
т у ристическ и, рек ламни, информационни или
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвжими имоти с цел продажба, както и други
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търговски дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Росица Тодорова Занкова
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 30.Х.2007 г.
47833
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1312 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 542/94 регистрира прехвърляне предприятието на едноличен търговец
с фирма „Вариант – Калчо Калев“, Троян, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Симаком“ – ЕООД, Троян (рег. по
ф. д. № 522/2007).
47834
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1305 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 606/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гудекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, ул. Инж. Ненчо Ганев
3, и с предмет на дейност: внос и износ, реекспорт,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
консигнационни, спедиционни и превозни сделки,
сделки с менителници, записи на заповед и чекове,
складови, лицензионни и сделки по стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други подобни услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, бартер, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Илиян
Георгиев Георгиев.
47835
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 с решение № 1267 от 8.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 803/93 регистрира промени за „Унитех“ – АД, Троян: заличава като изпълнителен
директор Дилян Моев Станчевски поради оттегляне
на овластяването му.
47836
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1272
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 419/92 вписва в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Пенко Николов“ на „Николови“ – ООД (рег.
по ф. д. № 331/2007), като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения, вкл. лиценз
за международен автомобилен превоз на товари
срещу заплащане и моторни превозни средства.
47837
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1342 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1056/94 вписва в търговския
регистър промени за „П и К“ – ООД, Троян: вписва прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружници Дияна Краева Лалева и Николай
Найденов Малчев; вписва като съдружник Невена
Найденова Краева; дружеството ще се управлява
и представлява от Невена Найденова Краева и
Цанко Минков Краев заедно и поотделно; вписва
изменение и допълнение в дружествения договор
от 8.Х.2007 г.
47838
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Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1288 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1361/92 регистрира промени
за „Семена – Ловеч“ – АД, Ловеч: заличава вписания състав на съвета на директорите; вписва съвет
на директорите в състав: Мирослав Тотев Метев,
Павлет Пенчев Найденов и Радослав Иванов Тодоров; заличава като управляващ и представляващ
дружеството Иван Илиев Дръндев; дружеството
ще се управлява и представлява от изпълнителния
директор Павлет Пенчев Найденов; премества адреса на управление от Ловеч, ул. Търговска 70, в
Ловеч, бул. Освобождение 8; вписва нов устав на
дружеството, приет на 31.Х.2007 г.
47839
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1359
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 623/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне предприятието на
ЕТ „Рустем – Валери Митев“ като съвкупност от
всички права, задължения и фактически отношения
на Галина Димитрова Митева и я вписа като ЕТ
„Рустем – Валери Митев – Галина Митева“.
49217
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 168/2002 вписа в търговския регистър
промени за „Адара“ – ЕООД, с. Орешак: премества
седалището и адреса на управление от с. Орешак,
ул. Комсомолска 47, в София, район „Оборище“,
ул. Оборище 131 – 133.
49218
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1379 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 626/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Рая“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Троян, ул. Любен Каравелов 58, ет.
2, с предмет на дейност: производство и търговия с
промишлени и непромишлени стоки, транспортна
дейност, услуги за бита. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Петя Христофорова Стаевска.
49219
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1373 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 624/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню хоум“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, пл. Тодор Кирков 1, вх. Б, ап.
8, с предмет на дейност: строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка на
недвижими имоти с цел препродажба, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки по внос, износ, реекспорт и бартерни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и всякаква друга дейност,
разрешена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Людмил Милчев Караиванов.
49220
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1307 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 484/2003 вписва промени
за „Милет България“ – АД, Луковит: заличава
вписаното наименование и вписва ново наимено-
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вание на дружеството „Панака“ – АД, Луковит;
заличава като членове на съвета на директорите
Богдан Рангелов Ботев и Абдурауф Беналамин;
вписва съвет на директорите в състав: Владимир
Георгиев Митев, Виолета Георгиева Димитрова и
Димитричка Петкова Савова; дружеството ще се
управлява и представлява от Виолета Георгиева
Димитрова – изпълнителен директор, съгласно договор за възлагане на управлението от 30.Х.2007 г.;
вписва промени в устава.
49221
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1350 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1144/93 вписва в търговския
регистър промени за „БМБ трейдинг“ – ООД, с.
Орешак: вписва прехвърляне на дружествени дялове: от Веселин Андреев Петров на Тихомир Събев
Симеонов; от Ивайло Христов Конов на Тихомир
Събев Симеонов; заличава като съдружник и като
представл яващ дру жеството Веселин А ндреев
Петров; заличава като съдружник, управляващ и
представляващ Ивайло Христов Конов; вписва като
едноличен собственик на капитала Тихомир Събев
Симеонов; дружеството продължава дейността си
като „БМБ трейдинг“ – ЕООД; премества седалището и адреса на управление от с. Орешак, ул.
Данчо Василешки 23, в Троян, ул. Васил Левски 67;
вписва нов учредителен акт, приет от едноличния
собственик на капитала на 17.Х.2007 г.
49222
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1334 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 268/2004 вписва в търговския
регистър промени за „АСС инженеринг“ – ООД,
Лу ковит: вписва прех върл яне на дру жествени
дялове: от Юрий Симеонов Събев на Васил Георгиев Велев; от ЕТ „Луковитски новини – Атанас
Граждански – Свилена Гражданска“, Луковит, чрез
управителя Свилена Атанасова Гражданска на Васил
Георгиев Велев; от Пламен Николаев Проданов на
Веселин Иванов Вачков; вписва като съдружници
Васил Георгиев Велев и Веселин Иванов Вачков;
вписва като втори управител Златин Димитров
Йонков; дружеството ще се управлява и представлява
от Йордан Петков Йорданов и Златин Димитров
Йонков заедно и поотделно, като за сключване
на всякакви сделки в размер над 10 000 лв. или
стойността им в друга валута, вкл., но не само
поемане на поръчителство, отпускане на кредити,
подписване на заповеди на заповед, продажба на
активи или поемане на други задължения; дружеството ще се представлява от двамата управители
само заедно; вписва изменения и допълнения на
дружествения договор, приети от общото събрание
на съдружниците, проведено на 15.Х.2007 г.
49223
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1369 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 621/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елисон“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Баховица, ул. Христо Ботев 4, с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно, авторемонтни и автотенекеджийски услуги,
дърводобив, земеделско производство, търговия със
земеделски продукти, превозна дейност, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния соб-
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ственик на капитала Иваничка Петкова Иванова
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 12.XI.2007 г.
49224
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1332 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 597/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „А
и А“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Ловеч, ул. Ген. Скобелев 1, ет. 2, с предмет на
дейност: производство и търговия с посадъчен материал, търговска дейност в страната и в чужбина,
производство на промишлена и селскостопанска
продукция, изкупуване, развойна и проектантска
дейност, транспортна дейност в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, услуги за
населението, лизинг, търговско представителство
и посредничество, сделки с интелектуална собственост, превозни сделки, рекламна дейност, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Дончо Стойчев Алексиев
и Златко Георгиев Анадолиев и се управлява и
представлява от Дончо Стойчев Алексиев съгласно
договор за управление от 2.XI.2007 г.
49225
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1283
от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 1542/92 вписва в търговския регистър промени за „Хлебопроизводство
и сладкарство“ – ЕООД, Ловеч: заличава като
управляващ и представляващ дружеството Тодор
Минков Христов поради оттегляне на овластяването
му; дружеството ще се управлява и представлява
от Сотир Ангелов Гочев с правомощия съгласно
договора за управление, сключен на 3.Х.2007 г.
49226
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 561/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Емметал“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Лом, ул. Райко Даскалов 5, с предмет
на дейност: търговия с черни и цветни метали и
скрап, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или преработен вид на едро и дребно, внос, износ, бартерни и
реекспортни сделки, търговско представителство и
посредничество, авторемонтни услуги, пътна помощ,
коли под наем, превозни, спедиционни, складови и
комисионни сделки, шлосеро-монтьорски, стругарски, газо- и електрозаваръчни услуги, продажба на
стоки от собствено производство, експлоатация на
заведения за обществено хранене, забавни, спортни
и атракционни обекти и съоръжения, лизингови и
маркетингови сделки, туристически, хотелиерски,
сервизни, рекламни, консултантски и други услуги, както и всякакви други сделки, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Емил Тодоров Тонев.
49512
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 364/2007 вписва промени за
„Автомикс“ – ООД: вписва прехвърляне на дялове:
Илиян Стоянов Диков прехвърля 25 дяла от капитала на дружеството с номинална стойност 100 лв.
всеки един на Георги К ирилов Факиров; заличава като съдружник и управител в дружеството
Илиян Стоянов Диков; вписва като управител на
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дружеството Георги Кирилов Факиров; променя наименованието на дружеството на „Фабекс“ – ООД;
премества седалището и адреса на управление на
дружеството от гр. Бойчиновци, кв. Огоста 23, в
Монтана, ул. Хаджи Димитър 13, вх. А, ап. 5; допълва предмета на дейност с: „покупко-продажба на
недвижимо имущество“; дружеството продължава
дейността си като еднолично дружество с ограничена
отговорност; вписа нов учредителен акт.
49513
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 579/2007 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност „Мирел“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Монтана, ул. Свети Климент Охридски 31, ет. 4,
ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен вид в страната и в чужбина, строителна
дейност в страната и в чужбина, производство на
промишлени и други стоки, вътрешни и международни превози на пътници и товари, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, турагентски
и туроператорски или други услуги, вътрешно- и
външнотърговска дейност, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Михаил Ангелов Иванов.
49514
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 223/2002 вписва
промяна за „Натекс – В“ – ООД: премества седалището и адреса на управление на дружеството от
гр. Вършец, област Монтана, ул. Република 91, в
София, район „Сердика“, ул. Моравча 4; вписа нов
дружествен договор.
49515
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 543/94 вписва промени за
„Скорпион – В“ – ЕООД: деноминира капитала на
дружеството от 5 000 000 на 5000 лв. деноминирани лева; вписва продажба на 500 дружествени дяла
с номинална стойност 10 лв. от Валери Цветков
Илиев на Мирослав Валериев Цветков; заличава като
едноличен собственик, управляващ и представляващ
дружеството Валери Цветков Илиев; вписва като
едноличен собственик, управляващ и представляващ
дружеството Мирослав Валериев Цветков.
47149
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 567/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Цветков – 64“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Лом, ул. Кубадин 34, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, на едро и дребно, внос, износ, бартерни
и реекспортни сделки; търговско представителство
и посредничество; превозни, спедиционни, складови
и комисионни сделки; производство, изкупуване,
преработка и търговия със селскостопанска продукция; продажба на стоки от собствено производство; експлоатация на заведения за обществено
хранене; сделки с интелект уална собственост;
лизингови и маркетингови сделки; туристически,
хотелиерски, информационни, сервизни, рекламни,
консултантски, програмни и други услуги, други
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сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., управлява се и се представлява
от едноличния собственик на капитала Цветелин
Тодоров Цветков.
47150
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 571/2007 регистрира
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бодимекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление, Лом, ул. Пристанищна 46, ет. 2, ап. 5,
и с предмет на дейност: експлоатация на заведения
за обществено хранене, питейни заведения, забавни, спортни и атракционни обекти и съоръжения,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, внос,
износ на стоки, превозни, спедиционни, складови и
комисионни сделки, търговско представителство и
посредничество, производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска продукция,
лизинг, маркетинг и валутни сделки, строителство
и производство на строителни материали и конструкции, независим строителен контрол, правни
и финансово-счетоводни услуги и всички останали
незабранени от закона дейности. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Борислав Димитров Иванов.
47151
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 536/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „Лаона ланд девелоперс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Монтана, ж.
к. Плиска 6, вх. В, ет. 6, ап. 64, и с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; покупка на стоки или други
вещи с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; комисионна, спедиционна, складова
дейност; лизингова дейност; дейност на търговско
представителство и посредничество; превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска дейност,
както и предоставянето на други услуги; производство и реализация на хранителни продукти; дейност
на земеделски производител, всякаква друга дейност,
незабранена от законите в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Андреас Аспрофтас, Христодоулос Фотиоу и Пелопидас Христодоулоу и се
управлява от съдружниците и се представлява от
управителя Андреас Аспрофтас.
47152
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 565/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „Евка“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Вършец,
ул. Александър Стамболийски 11, и с предмет на
дейност: търговия в страната и чужбина, търговско
представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, търговия с недвижими
имоти, туроператорска дейност, консултантски услуги, всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Катерина Благоева и Евгени
Гайдов и се управлява и представлява от управителя
Катерина Благоева.
47153
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Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 575/2007 регистрира дружество с ограничена отговорност „Лак строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Берковица, ул.
Огоста 3, бл. Ком 2, вх. В, ап. 26, и с предмет на
дейност: строителство и реставрация, строителномонтажна дейност, покупко-продажба на недвижими
имоти, търговия на едро и дребно с промишлени
стоки и стоки за бита, търговско представителство
и посредничество, транспортна дейност, складова
дейност, търговия с хранителни стоки, всякаква
друга незабранена от закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Кирил Манолов Георгиев и Атанас
Кирилов Георгиев, управлява се и се представлява
от управителите Кирил Манолов Георгиев и Атанас
Кирилов Георгиев заедно и поотделно.
47154
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 443/2006 вписва промени за
„Хаус консулт“ – ЕООД: вписва като управител на
дружеството Иво Иванов Гоцин, който ще управлява
и представлява дружеството заедно и поотделно
със собственика Петя Тодорова Барашка-Гоцина.
47155
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 183/2007 вписва промени
за „Медикс Вет“ – ООД: вписва прехвърляне на
дялове съгласно нотариално заверен договор от
30.Х.2007 г., както следва: Даниела Крумова Цветанова-Великова прехвърля 5 дяла от капитала на
дружеството с номинална стойност 100 лв. на Любомир Тодоров Христов; заличава като съдружник в
дружеството Даниела Крумова Цветанова-Великова
от Вълчедръм; дружеството продължава дейността
си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Медикс Вет“ – ЕООД; допуска прилагане
на нов учредителен акт.
47156
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 197/2005 вписва промяна
за „С Д С – България“ – ООД: вписва продажба
на 125 дружествени дяла с номинална стойност
10 лв. от Славчо Цветанов Гаврилов на Диана
Сейнт Джон Палмър; заличава като съдружник
и управител на дружеството Славчо Цветанов
Гаврилов; вписва като управител на дружеството
Диана Сейнт Джон Палмър; допуска прилагане на
нов дружествен договор.
47157
Окръжният съд – Монтана, на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 566/2007 регистрира еднолично дружество
с ограничена отговорност „СОТ 919“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление, Монтана, ул. Стефан Савов 31, и с предмет на дейност: изграждане
на сигнално-охранителни системи, пожароизвестяване, видеонаблюдение, контрол на достъп, охрана
на физически лица и обекти, електрооборудване,
домофонни системи, телефонизаци я, всякак ва
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, управлява
се и представлява от едноличния собственик на
капитала Димитър Герасков Младенов.
47158
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 577/2007 регистрира дру-
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жество с ограничена отговорност „Г. Дамяново
уинд“ – ООД, със седалище и адрес на управление
с. Георги Дамяново, ул. Единадесета 2, и с предмет
на дейност: изграждане и експлоатация на ветрогенераторен парк за производство и продажба на
електроенергия от възобновяеми енергийни източници; покупка или застрояване на недвижими
имоти с цел експлоатация и продажба; дружество
може да извършва и всички други дейности, разрешени от законодателството при спазване на всички
лицензионни, регистрационни или други законови
изисквания. Дружеството е с капитал 140 000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Община Г.
Дамяново и „Еолика Г. Дамяново“ – ЕООД, София,
район „Триадица“, ул. Солунска 43, ет. 1, ап. 1, и се
управлява и представлява от управителя Милена
Василева Илиева.
47160
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 554/2007 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност „Д-р
Иван Минчев“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Берковица, ул. Малинарка 15, и с
предмет на дейност: изграждане и експлоатация
на амбулатория за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ – индивидуална
практика, диагностика, лечение, рехабилитация и
наблюдение на болни, консултации, профилактика, предписване на обема и вида домашни грижи
и помощ за болните, предписване на лекарства,
превързочни материали и медицински пособия,
извършване на експертиза за временна нетрудоспособност, наблюдение и медицинска помощ при
бременност и майчинство, наблюдение и грижи за
физическото развитие на деца до 18 години, дейност
по здравна промоция и профилактика, вкл. профилактични прегледи и имунизации, издаване на
документи, свързани с дейността, насочване на болни
за консултативна и болнична помощ; лечение на
болни в дома им, покупко-продажба на лекарствени
средства и консумативи, свързани с доболничната
помощ, както и всякакви други дейности и сделки,
свързани с медицинската практика и за обслужване
на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок. Дружеството се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Иван Димитров Минчев.
47161
Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 576/2007 регистрира
дружество с ограничена отговорност „Чипровци
Уинд“ – ООД, със седалище и адрес на управление гр. Чипровци, бул. Петър Парчевич 45, и с
предмет на дейност: изграждане и експлоатация на
ветрогенераторен парк за производство и продажба
на електроенергия от възобновяеми енергийни източници; покупка или застрояване на недвижими
имоти с цел експлоатация и продажба; дружеството
може да извършва и всички други дейности, разрешени от действащото българско законодателство,
при спазване на всички действащи лицензионни,
регистрационни или други законови изисквания.
Дружеството е с капитал 100 000 лв., с неограничен
срок, със съдружници община Чипровци и „Еолика
Чипровци“ – ЕООД, София, район „Триадица“, ул.
Солунска 43, ет. 1, ап. 1, и се управлява и представлява от управителя Милена Василева Илиева.
47162
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Окръж ни ят съд – Монтана, на основа ние
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 562/2007 регистрира еднолично дружество с ограничена отговорност „Фриго
лукс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Лом, ул. Софийска 40, и с предмет на дейност:
проектиране, строително-монтажни работи, строително-ремонтни услуги на граждани, държавни
предприятия и фирми, техническо ръководство
и инвеститорски контрол на обекти, доставка на
машини и съоръжения, фризьорство, търговско обзавеждане, предприемачество, покупко-продажби на
недвижими имоти, поставяне и ремонт на всякакъв
вид техника – климатици, климатични инсталации,
хладилници, фризери и резервни части за тях, автомобили, всякакъв вид търговска дейност на едро
и дребно в страната и в чужбина, внос и износ,
бартерни сделки, ресторантьорство и хотелиерство,
превоз на пътници и товари, производство, преработка и пласмент на селскостопанска продукция,
продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, лизинг,
сделки с интелектуална собственост и извършване
на всякакъв вид стопанска и търговска дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., не се ограничава със срок, управлява се
и се представлява от едноличния собственик на
капитала Цветан Димитров Станчев.
47009
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2362 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1181/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Капитан Транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Капитан Димитриево,
област Пазарджик, ул. Трифон Василев 5, с предмет на дейност: транспорт – вътрешнодържавен,
в рамките на Европейския съюз и международен,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, комисионни и спедиционни сделки, търговия
и услуги, производство на всякакви стоки, импорт,
експорт, откриване на магазини и търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина с всякакви
стоки и други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство,
туристически, рекламни и информационни услуги,
строителство на обекти за икономиката и бита, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Красимир Георгиев Михайлов.
47168
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2366 от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 1176/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Стил Компютърс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Пазарджик,
ул. Димитър Греков 12, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: продажба на компютърни системи – нови
и втора употреба, продажба на части и консумативи за компютри, продажба на софтуер, ремонт и
поддръжка на компютърни системи, търговия със
стоки 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, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба и всякакви
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други дейности и услуги, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Стефан Христов Вачев.
47169
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 267 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1178/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Тянка Данева“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Константин
Величков 37, с предмет на дейност: търговия на
дребно с лекарствени продукти, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния
собственик и управител Тянка Николова Данева.
47170
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2349 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 3952/92 вписа в търговския
регистър поемане на предприятието ведно с фирмата на едноличния търговец Димитър Димитров
Рабаджийски с фирма „Универсалметал – Димитър
Рабаджийски“ от Нено Димитров Рабаджийски и
го вписа като ЕТ с фирма „Универсалметал – Нено
Рабаджийски“.
47171
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2353 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 522/2005 вписа в търговския
регистър промяна за „Рой и Сандра Хънт Холдингс“ – ООД, Пазарджик: премества седалището
и адреса на управление в с. Маломирово, област
Ямбол, ул. Странджа 22.
47172
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2370 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 803/2003 вписа в търговския
регистър промяна за „Тримоинвест – Търговия
на дребно“ – ЕООД, Пазарджик: премества седалището и адреса на управление в Пловдив, ул.
Брезовско шосе 176.
47173
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2364
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 220/2003 вписа в търговския регистър промяна за „Тренд – 62“ – ЕООД,
Пазарджик: заличава едноличния собственик и
управител Лазаринка Ангелова Христоскова поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва
като едноличен собственик и управител Трендафил
Ангелов Христосков, който ще представлява и
управлява дружеството.
47174
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ с решение № 2368 от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 334/2000 вписа
в търговския регистър прекратяването и обявяването
в ликвидация на „Хера – 2000 – ГППМП“ – ООД,
с. Ракитово, с ликвидатор Красимира Георгиева
Кощикова.
47175
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2355 от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 1182/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество
с ограничена отговорност „Санс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.
Михаил Такев 35, вх. Б, ет. 5, ап. 29, с предмет на
дейност: транспорт – вътрешнодържавен, в рамките
на Европейския съюз, и международен, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
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комисионни и спедиционни сделки, търговия и
услуги, производство на всякакви стоки, импорт,
експорт, откриване на магазини и търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина на всякакви
стоки и други вещи в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство,
туристически, рекламни и информационни услуги,
строителство на обекти за икономиката и бита, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик и управител
Слави Александров Найденов.
47176
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2346
от 14.XI.2007 г. по ф.д. № 490/2007 вписа в търговския регистър промяна за „Мони – ИВ“ – ООД,
Панагюрище: заличава като съдружник Петър
Симеонов Боснев поради прехвърляне на дружествените дялове; вписва като съдружник Павлинка
Стоянова Ушева.
47177
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2354 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 47/2006 вписа в търговския
регистър промяна за „Стил – Пласт – 2004“ – ООД,
Панагюрище: заличава като съдружници Николай
Георгиев Ричев и Никола Стоянов Златанов поради
прехвърляне на дружествените дялове; вписва като
съдружник в дружеството Трендафил Георгиев Ричев.
47178
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2345 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 351/2006 вписа в търговския
регистър промяна за „Ка Консулт“ – ЕООД, гр. Септември: заличава като управител Анета Атанасова
Кечева и вписва като управител и представляващ
дружеството Златко Иванов Кечев.
47179
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение
№ 2334 от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 1164/2007 вписа
в търговския регистър промяна за „Евро експорт
импорт“ – ЕООД, с. Тимарево, област Шумен:
премества седалището и адреса на управление във
Велинград, област Пазарджик, ул. Хан Аспарух 2.
47180
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2341 от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 1174/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Автородео“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Пещера, ул.
Георги Хаджидимитров 26, с предмет на дейност:
организиране и провеждане на шофьорски курсове, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
и други услуги, комисионни, спедиционни, превозни, складови и лизингови сделки, стоков контрол,
както и всякакви дейности, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Румен Атанасов Каменов.
47181
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 498 ГПК с решение № 2252
от 5.XI.2007 г. по ф.д. № 2340/94 вписа в търговския
регистър промяна за „Булгарплод“ – ЕООД, гр.
Пещера, област Пазарджик: заличава по реда на
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чл. 498 ГПК в изпълнение на решение от 15.XI.2006 г.
по т.д. № 675/2006 на Пловдивския апелативен съд
вписването на Пазарджишкия окръжен съд съгласно
решение № 780 от 28.IV.2007 г., с което са вписани
несъществуващи обстоятелства, а именно: промяна
в наименованието от ООД в ЕООД, промяна в
собствеността и приемане на нов учредителен акт.
47182
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2315 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1317/95 вписа в търговския регистър промяна за „В.Д.С. Сервиз“ – ЕООД, Батак:
заличава като едноличен собственик и управител
Владимир Димитров Стефанов поради прехвърляне
на дружествените дялове; вписва като едноличен
собственик и управител Стоян Ангелов Стойчев,
който ще представлява и управлява дружеството.
47183
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2317 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1219/98 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието ведно с
фирмата като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от едноличния търговец
Величка Ангелова Тодорова с фирма „Бул – Еди
Величка Ангелова“ на Тодор Крумов Тодоров и го
вписа като ЕТ с фирма „Бул – Еди Величка Ангелова – Тодор Тодоров“.
47184
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2332 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1160/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Дипи
Транс – 2007“ – ООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Варвара, област
Пазарджик, ул. Първа 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,
кафетерия, супермаркети и магазини, автосервизна
дейност, комисионни, транспортни, спедиционни и
превозни услуги в страната и в чужбина, таксиметрова дейност в страната и в чужбина, организиране
на екскурзии в страната и в чужбина, складова
дейност, производство, изкупуване и реализация
на селскостопанска продукция в страната и в
чужбина, търговско представителство, агентство
и посредническа дейност на наши и чуждестранни фирми, рекламна и информационна дейност,
внос и износ на стоки, бартер, реекспорт, както и
всякаква друга, незабранена със закон дейност, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от двамата съдружници и управители
Петър Иванов Величков и Даниел Николаев Чернишов заедно и поотделно.
47185
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2339 от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 1167/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Билдинг Инвест“ – ООД, със седалище и адрес
на управление гр. Пещера, ул. Петър Стайков 23А,
с предмет на дейност: строителство, строителномонтажни и ремонтни работи, предприемачество,
проектиране, вътрешен и външен дизайн, посредническа дейност в областта на покупко-продажба и
наемане на недвижими имоти, търговско представителство, туристическа и туроператорска дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, транспортни
услуги, проектантска и консултантска дейност,
посредническа и търговска дейност в страната и в
чужбина, туристически и рекламни услуги, произ-

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

водство на промишлени и селскостопански стоки
от всякакъв вид с цел продажба, както и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
като дейностите, изискващи лиценз, ще се извършват
след издаването му, с капитал 5000 лв. Дружеството
е със съдружници Николай Владимиров Веселов,
Антон Янков Ангелов, Спиридон Иванов Спиров
и Иван Димитров Такев и се представлява от управителя Николай Владимиров Веселов.
47186
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2328 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1157/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„СГ Медиа груп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Главиница, област Пазарджик, ул.
Тракия 5, бл. 5, ет. 3, ап. 7, 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,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна, спедиционна
и складова дейност, маркетинг, инженерингова
дейност, транспорт, рек лама, информационна,
програмна, хотелиерска, туристическа и външнотърговска дейност, всякакви услуги, всякаква търговска дейност, незабранена със закон, като всички
дейности ще се считат като предприятие, с капитал
5000 лв. Дружеството е със съдружници Благовест
Георгиев Гогов, Спас Георгиев Спасов и Динко
Демиров Кушев и се представлява и управлява от
Благовест Георгиев Гогов и Спас Георгиев Спасов
заедно и поотделно.
47187
Пазарджишкият окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 2325 от 12.XI.2007 г. по ф.д. № 1162/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мария“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Панагюрище, ул.
Павел Хаджисимеонов 29, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или обработен вид, откриване
на магазинна и складова мрежа, фризьорски и
козметични услуги, масажи, строителство, външна
и вътрешна търговия, рекламни и туристически
услуги, комисионни и спедиционни сделки, търговско представителство и посредничество, както
и всякакви други сделки, незабранени със закон, с
капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Ангелова Парпулова.
47188
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2320 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1134/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ел Ве Корект“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, ул. Христо Ботев
41, ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: електрически
измервания, електроремонтна дейност, търговия
с електроматериали, както и всякакви други търговски сделки и дейности, незабранени със закон
(след получаване на необходимите лицензии или
разрешения, когато такива се изискват от закона),
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от едноличния собственик Володя
Стефанов Джонев.
47189
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Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2321 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1152/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Големан“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление Панагюрище, ул. Георги Бозаджиев 14, с
предмет на дейност: транспортна дейност, покупка
на продукти – течни горива, масла, греси, 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,
складови и превозни сделки, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни, програмни,
импресарски или други услуги, строителство и
инвестиционна дейност, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон, с капитал 5100 лв.
Дружеството е със съдружници Марина Николова
Балабанова, Боряна Петкова Ботева и Венцислав
Стоянов Врагов, който го управлява и представлява.
47190
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2324 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1159/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Герфан“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пазарджик, ул. Христо Смирненски 1, с
предмет на дейност: търговия с петролни продукти,
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 и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от едноличния собственик Теофана
Петрова Микова.
47191
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2310 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 1158/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мега билдс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Пазарджик, ул. Завоя на Черна 27, с
предмет на дейност: покупка на всякакви стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, туристически и
информационни услуги, растениевъдство, външна
и вътрешна търговия, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, търговско представителство, както
и всякакви други сделки, незабранени със закон,
с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява
и управлява от едноличния собственик Силвия
Александрова Руссо.
47192
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2309 от
9.XI.2007 г. по ф.д. № 145/2004 вписа в търговския
регистър промяна за „Електрошошев“ – ЕООД,
Велинград: заличава като едноличен собственик и
управител Христо Николов Шошев и вписва като
едноличен собственик и управител Йорданка Христова Шошева, която ще представлява и управлява
дружеството.
47193
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2326 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 438/2005 вписа в търговския
регистър прехвърляне на фирмата и предприятието
от едноличния търговец Куна Георгиева Пелтекова с
фирма „Куна Пелтекова“ на Донка Иванова Пелтекова и я вписа като ЕТ с фирма „Донка Пелтекова“.
47194
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Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 2347 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1165/2007 вписа в търговския
регистър промяна за „Матекс“ – ЕООД, с. Тимарево, област Шумен: премества седалището и адреса
на управление във Велинград, ул. Хан Аспарух 2.
47195
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2292 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 1143/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Цвет
ко Колчагов – 2“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Велинград, ул. Плиска 6, с предмет на
дейност: всестранна търговска дейност, вкл. лизинг,
посредничество, рекламни и програмни продукти,
сделки с интелектуална собственост, информационна
дейност, сервизна дейност, туристически услуги, вкл.
хотелиерство, както и други дейности, разрешени
със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Цветко Иванов Колчагов и Мария
Василева Колчагова, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47196
Пазарджишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2294
от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 1154/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „М В М 2“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Пазарджик, бул. България
89, ет. 1, ап. 3, с предмет на дейност: търговска
дейност в страната и в чужбина с всякакви стоки в първоначален, обработен и преработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство, маркетинг, посредничество,
хотелиерство, ресторантьорство, т у ристическа
дейност, лизинг, менителници, записи на заповед, чекове, лицензионни сделки, стоков контрол,
транспортна, спедиционна, комисионна дейност,
сделки с интелектуална дейност, посредническа
дейност по информиране и наемане на работа на
български граждани в страната и в други държави, квалификационни и професионални курсове,
езикови курсове, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, разкриване и експлоатация на увеселителни
заведения, компютърни, развлекателни, спортни и
взаимоспомагателни игри, печатарски и копирни
услуги, преводи и легализация, импорт, експорт
и реекспорт, всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Дружеството се представлява и управлява от едноличния
собственик Маргарита Христова Пактиавал.
47197

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на Българския колоездачен съюз, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 5.ІІ.2010 г.
в 11 ч. в София в зала „Олимпийска“ на стадион
„Васил Левски“ при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад за дейността на УС на БКС през периода
2007 – 2009 г.; 2. насоки за работата и план на БКС
от 2010 до 2012 г.; 3. приемане на проектобюджет
за 2010 г.; 4. промени в устава на БКС; 5. избор
на нов председател на УС на БКС; 6. избор на нов
управителен съвет на БКС; 7. приемане на нови
членове на БКС; 8. разни.
13593
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5. – Управителният съвет на Спортен клуб по
пожаро-приложен спорт „Огнеборец – София“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на клуба на 12.ІІ.2010 г. в 13 ч. в София,
ул. Екзарх Йосиф 46, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на СКППС през 2009 г.; 2. финансов отчет на СКППС; 3. разни. Регистрацията
на членовете и делегатите ще се извършва от 12 ч.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 14 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
13669
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Български съюз на керамиците“
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 12.ІІ.2010 г. в 13 ч. в
София, ул. Балканджи Йово 9, в конферентната
зала на хотел „Жанева“, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния отчет на управителния
съвет за 2009 г.; 2. освобождаване на членовете на
управителния съвет, определяне броя на членовете
на управителния съвет и избор на нови членове
на управителния съвет; 3. избор на председател
на управителния съвет; 4. промяна на адреса на
управление на сдружението; 5. промяна на начина
на представляване на сдружението; 6. определяне
на дължимостта на членския внос и размера на
членския внос за 2010 г.; 7. изменение и допълнение на устава на сдружението; 8. приемане на
бюджета на сдружението за 2010 г. Регистрацията
за участие в общото събрание ще започне в 12
ч. и 30 мин. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 14 ч.
същия ден, на същото място и при същия дневен
ред. Писмените материали, свързани с дневния ред
на общото събрание, са на разположение в офиса
на сдружението. Поканват се всички членове да
вземат участие.
13612
38. – Управителният съвет на сдружение „България ви зове“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението на 15.ІІ.2010 г.
в 16 ч. в седалището на сдружението в София, ул.
Граф Игнатиев 12, ет. 4, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението; 2. приемане
на решение за преобразуване на сдружението на
основание чл. 12, ал. 2 ЗЮЛНЦ от сдружение за
осъществяване на дейност в частна полза в сдружение
за осъществяване на общественополезна дейност;
3. приемане на решение за промени в устава на
сдружението; 4. освобождаване на досегашния управителен съвет и избор на нови ръководни органи
на сдружението в съответствие с чл. 39 ЗЮЛНЦ;
5. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 1 час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред.
13660
57. – Управителният съвет на Националното
сдружение на общините в Република България,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка
с чл. 14, ал. 1 от устава свиква общо събрание на
сдружението на 18.ІІ.2010 г. в 10 ч. в Пловдив в
сградата на Международния пловдивски панаир,
зала „България“, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС на НСОРБ през 2009 г.; 2.
отчет за дейността на КС на НСОРБ през 2009 г.;
3. допълване състава на УС на НСОРБ; 4. програма за дейността на НСОРБ за 2010 г.; 5. отчет за
изпълнението на бюджета на НСОРБ за 2009 г. и
проектобюджет за 2010 г.; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ във връзка с
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чл. 15, ал. 2 от устава събранието ще се проведе
в 11 ч. същия ден, на същото място и при същия
дневен ред.
13661
2. – Управителният съвет на Българска фондация „Училище за деца с нарушено зрение“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на съвета
на фондацията на 19.ІІ.2010 г. в 14 ч. в учителската
стая на СОУДНЗ „Луи Брайл“ при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на фондацията; 2. информация за финансовото състояние на фондацията; 3.
промени в устава на фондацията; 4. прекратяване
на членство във фондацията; 5. приемане на нови
членове; 6. разни. Поканват се всички членове да
присъстват лично.
13659
83. – Управителният съвет на сдружение „Българска федерация по мотоциклетизъм“ (БФМ),
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 19.ІІ.2010 г. в 14 ч. в конферентната
зала на Парк-хотел „Москва“ в София при следния
дневен ред: 1. отчет на УС на БФМ за 2009 г.; 2.
отчет на контролния съвет за 2009 г.; 3. разисквания по отчетите; 4. промяна на членове на УС; 5.
промени в устава на сдружение БФМ; 6. съобщения
и разни. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
и на същото място, при същия дневен ред в 15 ч.
13658
12. – Управителният съвет на „Детско-юношеска школа Спортист – Лозен“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на школата на 20.ІІ.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението – София, район „Панчарево“, с. Лозен, ул. Съединение 112; при следния
дневен ред: 1. промени в управителния съвет на
сдружението; освобождаване на член и избор на
нов член; 2. промени в устава на сдружението; 3.
разни. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на акционерите в офиса на сдружението всеки работен ден от 9 до 17 ч. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13770
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Българска федерация по спортни танци, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание на
членовете на сдружението на 20.ІІ.2010 г. в 12 ч. в
София, бул. В. Левски 75, МФВС, заседателна зала,
ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане оставка
и освобождаване от отговорност на председателя;
2. избор на нов председател; 3. приемане отчета за
дейността на управителния съвет и отчета на контролния съвет на БФСТ за 2009 г.; 4. приемане на
бюджета на БФСТ за 2010 г.; 5. приемане основните
насоки и програма за дейността на федерацията;
6. определяне размера на членския внос в БФСТ
за 2010 г.; 7. изменения и допълнения в устава на
БФСТ. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
13771
39. – Управителният съвет на Съюза на птицевъдите в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на
съюза за периода 2007 – 2009 г. на 24.ІІ.2010 г. в 11
ч. в София, хотел „Света София“, ул. Пиротска 18,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността през 2007 – 2009 г.; 2. доклад на
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контролния съвет; 3. промени в устава на СПБ; 4.
приемане на проект и бюджет за дейността през
2010 г.; 5. избор на ръководни органи на съюза.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе след 1 час същия ден,
при същия дневен ред и на същото място.
13732
12. – Управителният съвет на СБФД – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на съюза на 25.ІІ.2010 г. от 9 ч. в София, Дома на
киното – ул. Екзарх Йосиф 37, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на СБФД; 2. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в същия ден в 10 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13761
85. – Управителният съвет на Независимата
синдикална федерация на търговията, кооперациите, туризма, кредита и общественото обслужване, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 1.ІV.2010 г. в 14 ч. в София, ул.
6 септември 4, при следния дневен ред: 1. отчет на
управителния съвет за дейността на федерацията
за 2008 и 2009 г.; 2. приемане на бюджет на федерацията за 2010 и 2011 г.; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати на общото събрание.
13657
25. – Управителният съвет на Организацията на
обединените българи (ООБ), София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава свиква общо събрание на членовете на сдружението на 27.ІV.2010 г.
в 10 ч. в залата на Федерацията на независимите
строителни синдикати в София, бул. Христо Ботев
71, ет. 2, при следния дневен ред: 1. информация
за дейността на ООБ през 2009 г.; 2. промени в
устава, структурните звена и персоналния състав
на структурните и ръководните органи на ООБ; 3.
конституция на ООБ; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред. Писмените материали по дневния ред са на разположение в офиса на
ООБ на бул. Александър Стамболийски 175, ет. 3.
13716
18. – Управителният съвет на Местно туристическо сдружение „Априлци“, гр. Априлци, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 18.ІІ.2010 г. в 11 ч. в залата на Общинския
съвет – гр. Априлци, ул. Васил Левски 109, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет и контролния съвет за 2009 г.; 2. приемане на
промени в УС и КС на МТС „Априлци“; 3. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
13624
20. – Управителният съвет на Яхт клуб „Порт
Бургас“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 21.2 от
устава свиква редовно общо събрание на 11.ІІ.2010 г.
в 17,30 ч. в Бургас, пристанище Бургас, в сградата на
Яхт клуб „Порт Бургас“, при следния дневен ред: 1.
отчет на управителния съвет за дейността за 2009 г.;
2. отчет на контролния съвет за дейността за 2009 г.;
3. приемане на доклада по чл. 40, ал. 2 ЗЮЛНЦ;
4. освобождаване от отговорност на членовете на
управителния и на контролния съвет за дейността
им за 2009 г.; 5. освобождаване от длъжност на
членовете на управителния съвет; 6. освобождаване
от длъжност на членовете на контролния съвет; 7.
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избор на управителен съвет; 8. избор на контролен
съвет; 9. приемане на бюджет за 2010 г. Регистрацията на членовете за събранието ще започне в
16,30 ч. в деня на събранието. Членовете да носят
лична карта. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч. при същия дневен ред.
13623
18. – Управителният съвет на Клуб академично гребане „Лукойл Нефтохимик“ – Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 20.ІІ.2010 г. в 10 ч. на адрес:
Бургас, ЮПЗ – Победа, Гребен клуб, при следния
дневен ред: 1. промени в устава на сдружението,
вкл. промени в наименованието; 2. промени в
управителния съвет – освобождаване на членове
и избор на нови членове на съвета; 3. промени в
контролния съвет – освобождаване на членове и
избор на нови членове на съвета; 4. избор на нови
председател (и) на клуба; 5. разни.
13733
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Кунчеви“, Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на своите
постоянни членове на 15.ІІ.2010 г. в 10 ч. във Вар
на, ул. Карамфил 34А, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
възлагане на управителния съвет отговорност за
осъществяване на дейността на клуба и постигане
на определени цели за 2010 г.; 3. приемане предложения за нови постоянни членове. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
постоянните членове на адрес: Варна, ул. Карамфил
34А, от 9 до 17 ч. всеки работен ден. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13685
40. – Управителният съвет на Българо-гръцко
дружество „Одесос“, Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на дружеството на 23.ІІ.2010 г. в 18 ч. в конферентната зала на хотел „Аква“ във Варна при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за периода 2006 – 2009 г.; 2. отчет на контролноревизионната комисия за периода 2006 – 2009 г.;
3. избор на нов управителен съвет, председател на
дружеството и контролно-ревизионна комисия; 4.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 19 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
13734
26. – Управителният съвет на СКХГ „Диляна“,
Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 26.ІІ.2010 г. в 17 ч. в зала „Младост“, бул. Ал. Стамболийски 52, при следния дневен
ред: 1. отчет за извършената работа; 2. избор на
нов управителен съвет; 3. избор на нов контролен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13620
20. – Управителният съвет на сдружение „Областен пчеларски съюз“ – Плевен, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 27.ІІ.2010 г.
в 10 ч. във Военния клуб – Плевен, при следния
дневен ред: 1. отчет на управителния и контролния
съвет; 2. приемане на мандатна програма и насоки;
3. приемане бюджета на съюза за 2010 г.; 4. избор
на управителен и контролен съвет. При липса на
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кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13735
1 2 . – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т на М ла деж ко
християнско сдружение ИМКА – Пловдив, свиква
общо събрание на членовете си на 18.ІІ.2010 г. в
18 ч. в офиса на ИМКА на ул. Леонардо да Винчи
14 в Пловдив при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на МХС ИМКА Пловдив за 2009 г.; 2.
финансов отчет на МХС ИМКА Пловдив за 2009 г.;
3. доклад на контролния съвет; 4. промяна устава
на МХС ИМКА Пловдив; 5. разни.
13619
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб по хокей на трева
Петър Берон“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 24.ІІ.2010 г.
в 17 ч. в Пловдив, ул. Генерал Данаил Николаев
46 – сградата на ОУ „Петър Берон“, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за вливане на
основание чл. 12 ЗЮЛНЦ на сдружението в сдружение с нестопанска цел за общественополезна
дейност „Спортен клуб по хокей на трева Петър
Берон 2009 – Пловдив“; 2. освобождаване на управителния съвет на сдружението; 3. освобождаване
на членове на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13757
36. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел ФК „Дунав Русе“ – Русе, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 19.ІІ.2010 г.
в 16 ч. в Русе, пл. Свобода 6, в заседателната зала
на община Русе, при следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността на сдружението за периода
2008 – 2009 г.; 2. освобождаване от отговорност
членовете на управителния съвет за дейността им
пред периода; 3. промени в устава на сдружението;
4. разни. При липса на кворум на основание чл.
27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
13760
32. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.ІІ.2010 г. в 16 ч. в залата
на управлението в Сливен, ул. Великокняжеска 11,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на УС
през 2009 г. и изпълнение на бюджета; 2. доклад на
контролно-ревизионния съвет; 3. основни насоки
за дейността през 2010 г.; 4. разни.
13621
5. – Управителни ят съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по спортни танци Вива
денс“ – Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на 27.ІІ.2010 г. в
18,30 ч. в Стара Загора, ул. Майор Т. Кавалджиев
38, вх. А, ет. 3, ап. 7, при следния дневен ред: 1.
отчет на УС за дейността на СНЦ „КСТ „Вива
Денс“ за 2009 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2009 г.; 3. изготвяне на проектобюджет за
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2010 г.; 4. вземане на решения относно дължимостта
и размера на членския внос; 5. приемане на нови
членове на сдружението; 6. изменение и допълнение
на устава на сдружението; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13758
3. – Управителният съвет на сдружение „Камбана“ – Трявна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 20.ІІ.2010 г. в 17 ч.
в Трявна в заседателната зала на община Трявна
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението за периода 31.ХІІ.2008 г. – 31.
ХІІ.2009 г.; 2. освобождаване членовете на УС и
КС и избор на членове на УС и КС; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
13759
18. – Управителният съвет на фондация „Изкуство“, Търговище, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на фондацията на 15.ІІ.2010 г.
в 17,30 ч. в Търговище, ул. Севастопол 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за прекратяване на фондацията и обявяване в ликвидация; 2.
определяне на срок на ликвидацията; 3. определяне
на ликвидатор и възнаграждението му; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 18,30 ч.
13684
18. – Управителният съвет на Клуб на деловата жена „Етерна“ – Ямбол, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 12.ІІІ.2010 г. в 18
ч. в Ямбол, ул. Цар Иван Шишман 4А, в стая № 2,
при дневен ред – решение за прекратяване на „Клуб
на деловата жена „Етерна“ – Ямбол. Поканват се
да присъстват на общото събрание всички членове
на сдружението. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се отлага с 1 час и се
провежда на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
13656
4 0. – Уп ра ви т е л н и я т с ъве т н а СН Ц „Со кол – Трънково“, с. Трънково, община Раднево, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
19.ІІ.2010 г. в 18 ч. в залата на читалище с. Трънково при следния дневен ред: 1. отчет за ловната
дейност и финансовото състояние на сдружението;
2. промяна и допълнение на устава на сдружението;
3. промяна състава на управителния съвет; 4. разни.
13736
Иванина Савова Сярова-Фатух – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Енергийна агенция
Зелена България“, София, в ликвидация по ф. д. №
2014/2005, на основание чл. 267 ТЗ във връзка с чл.
14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдружението
да предявят вземанията си.
13626
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