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МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение на Закона за събранията, митингите
и манифестациите, приет от Народното събрание на 21 януари 2010 г.
Уважаеми дами и господа народни пред
ставители,
С приетия на 21 януари 2010 г. Закон за
изменение на Закона за събранията, митингите
и манифестациите (ЗИ на ЗСММ) се цели да
се приведе действащият Закон за събранията,
митингите и манифестациите (ЗСММ) в съ
ответствие с конституционните и законовите
разпоредби, определящи съществуващото ус
тройство на местната власт. Във връзка с това
измененията са необходими и очаквани. Законът
за събранията, митингите и манифестациите
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регулира реда за осъществяване на основните
граждански права – правото на събиране на
мирни събрания и манифестации и свързани
те права на свобода на съвестта и мисълта и
на свободно изразяване на мнение, гарантира
ни и защитавани от българската конституция.
Законът провокира голям обществен отзвук, а
отделни новоприети разпоредби предизвикват
опасения за ограничаване на основни права
на гражданите.
Преди всичко обществеността – чрез синди
кални и други неправителствени организации,
оспорва § 1 и § 2 от ЗИ на ЗСММ.
С § 1 от Закона за изменение на Закона
за събранията, митингите и манифестациите
се изменя чл. 7, ал. 2 от действащия закон,
като се разширява (пространствено) забра
ната за провеждане на публични мероприя
тия – събрания, митинги и манифестации. По
действащия чл. 7, ал. 2 ЗСММ обществените
мероприятия не могат да се провеждат само в
обозначената зона около Народното събрание
и в непосредствена близост до военни обекти.
С измененията изрично се посочва, че забра
ната се разпростира и върху такива зони, и
около сградите на Президентството и Минис
терския съвет. Гражданските и синдикалните
организации не без основание смятат, че по
този начин се възпрепятства правото им на
мирни събрания и манифестации, тъй като се
отнема възможността за прякото адресиране
на исканията им към институциите, отговор
ни за предприемане на съответни действия.
Невъзможността да се изразява публичното
мнение в близост до посочените институции
се възприема като своеобразно препятствие на
връзката между тях и представители на народа,
респективно като ограничаване правото на
мирно и свободно събиране и волеизявление.
Опасенията на обществеността се подсилват и
от факта, че в закона изрично не е определено
какво би могло да бъде максималното отстоя
ние от сградите на съответните институции, на
което да се разпростират обозначените зони.
Споделяйки тези опасения, смятам, че
именно в закона, а не чрез друг акт трябва да
се посочат конкретни пространствени парамет
ри, които да определят минимални по размер
обозначени зони, в които да не се допускат
публични мероприятия. Такава е и изричната
повеля на конституционната разпоредба на
чл. 43, ал. 2, изискваща редът за организиране
и провеждане на събрания и манифестации
да се определя единствено със закон. Смя
там, че въвеждането на ограничения (макар
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и пространствени) пряко определят реда за
провеждане на публични мероприятия и сле
дователно законът следва да определи какви са
конкретните ограничителни параметри. Така ще
се постигне изискуемата яснота на законовата
регламентация и няма да има възможност тези
параметри да бъдат произволно определяни.
Във връзка с това според мен предмет на за
конодателна уредба трябва да са и конкретните
правомощия на административните ръководи
тели на съответните ведомства при определяне
на обозначените зони и съгласуването им с
други заинтересувани органи.
С § 2 от Закона за изменение на Закона за
събранията, митингите и манифестациите се
изменя чл. 8, ал. 1 от действащия закон, като
срокът на уведомление за свикване на събра
ние или митинг на открито се увеличава от
48 на 72 часа. Увеличеният срок се възприема
от обществеността като основание за отлагане
във времето на публичната реакция по повод
значими обществени въпроси. Удължаването на
срока е също вид огранчение – във времето.
При това няма ясни аргументи кое налага удъл
жаване на този срок при условие, че в немалкия
период на действие на закона от 1990 г. този
срок е бил спазван, без да се създават проблеми
нито за органите на местното самоуправление,
нито за упражняване на правото на свободно
и мирно събиране.
Законът трябва да гарантира баланс меж
ду възможността за свободна и мирна изява
на гражданското общество и осигуряване на
нормална работа на висшите институции. Йе
рархията на демократичните ценности поставя
на най-високо място гарантирането на граж
данските права и свободи и всяко необходимо
ограничение може и следва да бъде уредено
само в закон. Тези ограничения не могат да
бъдат от такова естество, че да обезсмислят
и да водят до невъзможност упражняването
на гарантирани конституционни права на
гражданите.
Уважаеми дами и господа народни пред
ставители,
На основание чл. 101, ал. 1 от Конститу
цията на Република България връщам за ново
обсъждане в Народното събрание Закона за
изменение на Закона за събранията, митингите
и манифестациите, като оспорвам § 1 и § 2
от закона.
Президент на републиката:
Георги Първанов
940
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
ОТ 28 ЯНУАРИ 2010 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държавна агенция „Архиви“ и за определяне
цени на услугите, предоставяни от Държавна
агенция „Архиви“, по Закона за Националния
архивен фонд
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Държавна агенция „Архиви“.
Чл. 2. Определя цени на услугите, пре
доставяни от Държавна агенция „Архиви“, по
Закона за Националния архивен фонд съгласно
приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Устройственият правилник на Държавна
агенция „Архиви“, приет с Постановление № 246
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 84 от 2007 г.; изм., бр. 60 от 2008 г.).
2. Цените на услугите, предоставяни от
Държавна агенция „Архиви“, по Закона за
Националния архивен фонд – приложение към
чл. 3 от Постановление № 246 на Министерския
съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 84 от 2007 г.).
§ 2. Постановлението се приема на осно
вание чл. 14 и чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за
Националния архивен фонд.
§ 3. Постановлението влиза в сила един месец
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Държавна агенция „Архиви“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат функциите,
структурата, числеността на персонала и орга
низацията на работата на Държавна агенция
„Архиви“, наричана по-нататък „агенцията“, и
на нейните административни звена.
Чл. 2. Агенцията провежда държавната
политика в областта на подбора, комплек
туването, регистрирането, обработването,
опазването, съхраняването и използването на
документите от Националния архивен фонд
(НАФ), развитието и усъвършенстването на
архивното дело.
Чл. 3. (1) Агенцията е юридическо лице на
пряко подчинение на Министерския съвет, на
бюджетна издръжка със седалище София.
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(2) Агенцията е администрация, която подпо
мага председателя при осъществяване на пра
вомощията му, осигурява технически дейността
му и извършва дейности по административното
обслужване на физически и юридически лица.
Чл. 4. (1) Председателят на агенцията е вто
ростепенен разпоредител с бюджетни кредити
към Министерския съвет.
(2) Дейността на агенцията се финансира
чрез:
1. държавни такси за приемане на заявления
по образец, заверки на архивни документи и
издаване на удостоверения; размерите на дър
жавните такси се определят с тарифа, одобрена
от Министерския съвет;
2. други услуги, произтичащи от дейността
на агенцията, по цени, определени с акт на
Министерския съвет;
3. постъпления от печатни издания на
агенцията;
4. постъпления за ползване на недвижимо
имущество – държавна собственост, включи
телно на почивни бази;
5. такси и разноски по Гражданския проце
суален кодекс;
6. целеви средства по европейски, между
народни и други проекти и програми (индиви
дуални и съвместни);
7. дарения от физически и юридически лица;
8. наложени глоби и имуществени санкции
по Закона за Националния архивен фонд;
9. други източници и дейности, разрешени
от закона.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА
АГЕНЦИЯТА
Чл. 5. (1) Структурата на агенцията включ
ва обща администрация, организирана в две
дирекции, инспекторат, служител по сигурност
та на информацията, финансов контрольор и
специализирана администрация, организирана
в главна дирекция и четири дирекции.
(2) Числеността на отделните администра
тивни звена е посочена в приложението.
Г л а в а

т р е т а

ФУНКЦИИ НА АГЕНЦИЯТА
Раздел І
Председател на агенцията. Правомощия
Чл. 6. (1) Агенцията се ръководи и пред
ставлява от председател, който се определя с
решение на Министерския съвет и се назначава
от министър-председателя.
(2) Председателят е едноличен орган на
изпълнителната власт със специална компе
тентност съгласно Закона за Националния
архивен фонд, който ръководи, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на архивното дело в Ре
публика България.
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Чл. 7. (1) Председателят се подпомага от
двама заместник-председатели, назначавани от
министър-председателя.
(2) Председателят делегира със заповед
правомощия на заместник-председателите и
определя техните функции.
(3) Правомощията на председателя в негово
отсъствие от страната или когато ползва зако
ноустановен отпуск, се изпълняват от определен
от председателя заместник-председател.
Чл. 8. (1) За координация при осъществя
ването на държавната политика за развитие и
усъвършенстване на архивното дело и мерките
за опазване на НАФ председателят се подпомага
от Национален архивен съвет.
(2) Съставът и редът за работа на Национал
ния архивен съвет се определят с правилник,
приет от Министерския съвет.
Чл. 9. (1) При решаването на принципни
въпроси от теорията и практиката на архивното
дело председателят се подпомага от специали
зирани помощни органи:
1. Централна експертно-проверочна комисия;
2. Централна експертна оценителна комисия.
(2) За решаване на конкретни проблеми от
теорията и практиката на архивното дело пред
седателят може да създава комисии и работни
експертни групи.
Чл. 10. Председателят:
1. ръководи, координира и контролира ця
лостната дейност на агенцията;
2. определя, ръководи, контролира и отчита
в стратегически и оперативен план изпълне
нието на целите на агенцията на основата на
програмата на правителството, законовите и
подзаконовите нормативни актове, решенията
и препоръките на Европейския съюз;
3. осигурява функционирането на система
за ефективно планиране, управление, контрол
и отчитане дейността на агенцията;
4. планира публичните средства на основата
на обвързаност между процесите на целепола
гане и планиране на ресурсите за изпълнение
на стратегическите цели и задачи, свързани с
достигане на европейските стандарти в орга
низацията на архивните дейности;
5. управлява и разпределя средствата от
бюджета и контролира целевото им разходване;
6. прави предложения за броя на общата чис
леност и средствата за заплащане в агенцията;
7. извършва периодична оценка на струк
турата на агенцията и при необходимост я
адаптира към стратегическите цели и задачи
в рамките на утвърдената численост;
8. утвърждава структурата на дирекциите,
извършва целесъобразни структурни промени
в рамките на утвърдената численост на персо
нала в дирекциите, утвърждава разписанието
на длъжностите и поименното разписание на
длъжностите с индивидуалните работни заплати;
9. утвърждава актове за регламентиране на
вътрешния трудов ред, функциите на админи
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стративните звена и други актове, свързани
с организацията, управлението и контрола в
агенцията;
10. осъществява правомощията си на орган
по назначаването по Закона за държавния слу
жител и на работодател по Кодекса на труда;
11. командирова служителите на агенцията;
12. сключва договори с физически и юри
дически лица;
13. определя състава и задачите на Цен
тралната експертно-проверочна комисия, на
Централната експертна оценителна комисия, на
Издателския съвет и на други специализирани
помощни органи и утвърждава правилници за
тяхната дейност;
14. утвърждава съставите на дирекционните
съвети, експертно-проверочните и експертните
оценителни комисии на държавните архиви;
15. представлява държавата при придобива
не на ценни документи или техни копия чрез
правни сделки;
16. издава индивидуални административни
актове в рамките на своята компетентност;
17. издава наказателни постановления по
Закона за Националния архивен фонд;
18. издава методически указания и инструк
ции и организира внедряването на стандарти
в областта на архивното дело;
19. представя в Министерския съвет ежегоден
доклад за дейността на агенцията;
20. ръководи предоставянето на информа
ция на средствата за масово осведомяване и
на правителствената информационна служба
за работата на агенцията и популяризирането
на НАФ;
21. представлява агенцията в страната и
в чужбина съгласно предоставените му пра
вомощия; сключва международни договори
с чуждестранни партньори и осъществява
международното сътрудничество в областта на
архивното дело;
22. осъществява и други функции, предоста
вени му със закон или с акт на Министерския
съвет.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 11. (1) Председателят създава на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
е организационна структура със съвещател
ни, контролни и информационно-аналитични
функции.
(2) Политическият кабинет на председателя
на агенцията включва заместник-председа
телите и експерт, отговарящ за връзките с
обществеността.
Чл. 12. Политическият кабинет:
1. подпомага председателя при определяне
и провеждане на правителствената политика в
областта на архивното дело, както и при пред
ставянето на тази политика пред обществото;
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2. предлага на председателя стратегически
приоритети, цели и решения, свързани с неговата
компетентност, и контролира изпълнението им;
3. организира връзките на председателя с
другите държавни органи, организации и с
обществеността.
Чл. 13. (1) Експертът, отговарящ за връзките
с обществеността, е на пряко подчинение на
председателя.
(2) Експертът, отговарящ за връзките с
обществеността:
1. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на агенцията;
2. изготвя и предлага медийната политика и
представяне дейността на агенцията и изявите
на председателя;
3. организира и осъществява връзките с об
ществеността, със средствата за масово осведо
мяване и организира пресконференции, срещи
и интервюта с представителите на медиите;
4. следи информацията от дирекциите за
интернет страницата на агенцията и участва в
определянето на нейното съдържание;
5. проучва и анализира публикациите в сред
ствата за масово осведомяване и общественото
мнение за дейността на агенцията;
6. организира архив на медийните изяви на
председателя и администрацията.
Раздел III
Главен секретар
Чл. 14. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на агенцията,
като координира и контролира административ
ните звена за точното спазване на норматив
ните актове и на законните разпореждания на
председателя.
(2) Главният секретар:
1. осигурява организационната връзка между
политическия кабинет и административните
звена в агенцията;
2. организира и контролира дейността на
администрацията и взаимодействието между
административните звена в агенцията;
3. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнението на ежегодните цели на ад
министрацията;
4. изготвя предложения за структурата на
отделните звена и длъжностното разписание
и утвърждава длъжностните характеристики;
5. координира изготвянето на ежегодния
доклад за дейността на агенцията и на Доклада
за състоянието на администрацията по Закона
за администрацията;
6. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс;
7. предлага на председателя за утвържда
ване вътрешни правила, процедури, правил
ници, стратегии, системи и други вътрешни
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нормативни документи, включително системи
от превантивни мерки за предотвратяване на
корупционни практики в администрацията.
(3) Изпълнява и други функции, произтичащи
от нормативен акт, или задачи, възложени му
от председателя на агенцията.
(4) При отсъствие на главния секретар от
страната или когато ползва законоустановен
отпуск, неговите функции за всеки конкретен
случай се изпълняват от директор на дирекция,
определен със заповед на председателя.
Раздел IV
Инспекторат
Чл. 15. (1) Инспекторатът е самостоятелно
звено в структурата на агенцията на пряко
подчинение на председателя.
(2) Инспекторатът реализира контролните
функции на председателя, като осъществява
текущ, превантивен и последващ контрол върху
дейността на агенцията.
(3) Инспекторатът:
1. анализира ефективността на дейността
на звената в общата и в специализираната
администрация;
2. извършва планови проверки по утвър
ден годишен план, както и други проверки,
възложени му с писмена заповед на предсе
дателя, за:
а) спазване на Закона за Националния ар
хивен фонд, на методическите изисквания и
на вътрешните правила и работни процедури;
б) изпълнение на стратегическите цели и
оперативните планове и задачи;
в) постъпили сигнали, молби, жалби и
възражения на физически и юридически лица
срещу незаконни или неправилни действия
или бездействия на служители на агенцията,
както и приема граждани и представители на
организации и изслушва техните предложения
и сигнали;
3. докладва на председателя за резултатите
от извършените проверки с предложения за
отстраняване на пропуски, допуснати нарушения
или на предпоставки за такива в работата на
администрацията;
4. прави предложение до председателя за
мотивирано решение относно наличието или
липсата на конфликт на интереси по Закона
за предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси;
5. контролира спазването на указания, пре
поръки и предписания, дадени от компетентни
органи при извършени проверки;
6. осъществява дейности по разкриване,
превенция и противодействие на корупцията,
избягване конфликт на интереси и други пра
вонарушения в администрацията;
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7. участва в разработването на вътрешни
актове, регламентиращи организацията на
дейността на агенцията;
8. осъществява и други контролни функции,
произтичащи от нормативни актове или въз
ложени със заповед на председателя.
(4) Инспекторатът има право:
1. да извършва проверки на място и да
изисква всички необходими документи и ин
формация;
2. да привлича при необходимост експерти
от администрацията по конкретни проверки;
3. да предлага образуване на дисциплинарно
производство при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация;
4. да предлага на председателя да сезира
компетентните органи при наличие на данни
за извършени престъпления.
(5) Инспекторатът съдейства на специали
зираните държавни контролни органи при
осъществяване на контрол върху дейността на
администрацията.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 16. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
председателя.
(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната инфор
мация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната инфор
мация, на други нормативни актове и на меж
дународни договори, регламентиращи защитата
на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете за
щита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицира
ната информация чрез физически и технически
средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на от
четността и движението на материалите и
документите, съдържащи класифицирана ин
формация, както и води на отчет случаите на
нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното
проучване по чл. 47 от Закона за защита на
класифицираната информация и води регистър
на проучените лица;
6. ръководи регистратури за класифицирана
информация;
7. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
агенцията;

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

8. разработва план за защита на класифици
раната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
9. организира и провежда обучението на
служителите в агенцията в областта на защитата
на класифицираната информация;
10. изпълнява и други задачи, произтичащи от
нормативни актове, регламентиращи защитата
на класифицираната информация;
11. осъществява контрол на допуска и охра
ната на сградите, помещенията и съоръженията
на агенцията.
Раздел VI
Финансов контрольор
Чл. 17. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на председателя.
(2) Финансовият контрольор осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор върху всички
решения и действия, свързани с финансовата
дейност на агенцията.
(3) Финансовият контрольор:
1. извършва проверка на всички документи
относно решения или действия, свързани с раз
пореждане с активи и средства, включително
поемането на задължения и извършването на
разход;
2. извършва проверка за спазване на съот
ветните процедури и други нормативни изис
квания, свързани с поемане на задължения при
възлагане на обществените поръчки, отдаване
под наем и други;
3. извършва проверка за съответствие на
разхода или задължението с бюджетни кредити
по съответните параграфи, както и за наличието
на средства по него;
4. проверява компетентността на лицето,
поемащо задължението, включително при де
легиране на правомощия.
Раздел VII
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е организи
рана в две дирекции:
1. дирекция „Административно-правна дей
ност и управление на собствеността“;
2. дирекция „Финансово-стопанска дейност
и човешки ресурси“.
Чл. 19. Дирекция „Административно-правна
дейност и управление на собствеността“:
1. подпомага ръководството и администра
тивните звена на агенцията с оглед законосъ
образното осъществяване на техните функции;
2. участва в разработването и изготвянето на
становища по проекти на нормативни актове,
свързани с дейността на агенцията;
3. следи промените в законодателството,
отнасящи се до дейността на агенцията;

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

4. изготвя проекти на договори, актове и
наказателни постановления, дава становища по
законосъобразността на проекти на договори,
заповеди и други актове и документи, свързани
с дейността на агенцията;
5. осъществява процесуално представител
ство пред съдебните власти;
6. участва в процедури за назначаване на
служители в агенцията и при изготвянето на
законосъобразни актове, свързани с възник
ване, изменяне и прекратяване на служебни и
трудови правоотношения;
7. организира процедурите по възлагане на
обществени поръчки и съгласува сключените
въз основа на тях договори;
8. организира процедурите за отдаване под
наем на имоти по Закона за държавната соб
ственост и правилника за прилагането му и
съгласува сключените договори;
9. изготвя ежемесечна справка за сключе
ните договори;
10. организира и осъществява деловодната
дейност, както и приемането, съхраняването и
изпращането на електронните документи, подпи
сани с универсален електронен подпис (УЕП);
11. организира съхраняването и използването
на учрежденския архив, включително техниче
ското, програмното осигуряване и поддръжката
на приетите и изпратените електронни доку
менти, подписани с УЕП;
12. обслужва административно физически и
юридически лица;
13. организира поддържането и стопа
нисването на сградния фонд на агенцията и
имуществото;
14. организира транспортното обслужване
на агенцията;
15. създава и поддържа главен регистър,
картотека и спомагателен регистър въз основа
на имотите – държавна собственост, предоста
вени за управление на агенцията;
16. изготвя и съхранява искания за актуване
на имоти – държавна собственост, предоста
вени за управление на агенцията, и следи за
своевременното им актуализиране;
17. организира поддържането на сградите
на агенцията съгласно правилата и нормите на
противопожарната и аварийната безопасност,
пропускателния режим и охрана;
18. планира, организира и контролира из
вършването на капитално строителство, текущ
и основен ремонт на дълготрайни материални
активи;
19. организира, разработва и съставя пои
менните списъци на инвестиционната програма;
20. организира, осъществява и координира
всички дейности по подготовката и възлагането
на тръжни досиета по общи процедури и по
програми на ЕС;
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21. извършва подбор на подходящи идейни
предложения и потенциални проекти и изготвя
стратегия на агенцията за европейско развитие;
22. предлага формирането на работни групи
с цел разписване на проектни предложения;
23. предлага екипи при управлението на
конкретни проекти;
24. извършва подбор и предлага събития
и инициативи, инициирани от ЕС, в които да
участват представители на агенцията с цел
изграждане на европейско партньорство;
25. разработва и управлява изпълнението на
проекти за финансиране дейността на агенция
та по международни и национални програми;
26. осигурява съхранението на проектните
досиета с документите, свързани с изпълнението
на дейностите по изпълнение на проекти, за
определените срокове.
Чл. 20. Дирекция „Финансово-стопанска
дейност и човешки ресурси“:
1. организира и осъществява финансово-сче
товодната дейност на агенцията в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти;
2. организира разработването на проект на
годишния бюджет на агенцията;
3. организира и разработва проект на триго
дишна бюджетна прогноза за агенцията съгласно
нормативната уредба;
4. съставя годишен финансов отчет на
агенцията;
5. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети
за касовото изпълнение на бюджета и осигурява
своевременното им представяне пред съответ
ните институции;
6. отговаря за изпълнението на финансовосчетоводната дейност съобразно бюджета на
агенцията;
7. прилага система от правила и процедури
за финансово управление, отчитане и контрол
в агенцията;
8. отговаря за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
9. отговаря за разходване на средствата,
получени по проекти, както и от дарения;
10. подпомага председателя при определяне
и контролиране на разходите на държавните
архиви от бюджетните кредити на агенцията на
основата на система от критерии и показатели
за финансиране;
11. отговаря за законосъобразното и срочното
разчитане на дължимите данъци, социалноосигурителни вноски, такси и други държавни
вземания, приходи и на вземания и задължения
към други юридически и физически лица;
12. упражнява контрол върху стопанската дей
ност и опазване на движимото и недвижимото
имущество чрез организиране и извършване на
инвентаризации в агенцията съгласно Закона
за счетоводството;
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13. отговаря за правилното прилагане на
нормативните и вътрешните актове по фи
нансово-счетоводната дейност на държавните
архиви;
14. отговаря за използването и опазването
на финансово-счетоводната информация, орга
низацията на счетоводния архив и въвеждането
на контролиран достъп до него;
15. разработва и реализира подходяща стра
тегия по управление на човешките ресурси
в съответствие с управленската стратегия на
агенцията;
16. организира обучението и повишаването
на квалификацията на служителите и съдейства
за реализиране на програмите за квалификация
на специализираната администрация;
17. организира набирането и подбора на пер
сонала и участва в провеждането на конкурси
за постъпване на държавна служба в агенцията;
18. организира и участва в процеса на на
значаването, конкурентния подбор, преназна
чаването и освобождаването от длъжност на
служителите и изготвя актовете в съответствие
със законовите разпоредби;
19. изготвя, оформя и съхранява служебните
и трудовите досиета на служителите в агенцията;
20. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименните разписания на длъж
ностите;
21. подпомага процеса на разработване, ак
туализиране и утвърждаване на длъжностните
характеристики;
22. подпомага процеса на атестиране, запла
щане и израстване в кариерата на служителите
в агенцията;
23. организира оценката на професионалния
риск на служителите в агенцията;
24. организира и координира дейността на
агенцията по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
25. съдейства при извършване на вписванията
в Административния регистър.
Раздел VIII
Специализирана администрация
Чл. 21. (1) Специализираната администрация
подпомага председателя при осъществяване на
правомощията и отговорностите му по Закона
за Националния архивен фонд.
(2) Специализираната администрация е
организирана във:
1. Главна дирекция „Архивна политика“ с
6 регионални дирекции;
2. дирекция „Информационни технологии,
реставрация, консервация и микрофилмиране“;
3. дирекция „Публичност на архивите“;
4. дирекция „Централен държавен архив“;
5. дирекция „Държавен военноисторически
архив“.
Чл. 22. (1) Главна дирекция „Архивна поли
тика“ има 6 регионални дирекции, както следва:

ВЕСТНИК
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1. Регионална дирекция „Архиви“ със седа
лище Монтана, включваща държавните архиви
в областните центрове Видин, Враца, Монтана,
Ловеч и Плевен;
2. Регионална дирекция „Архиви“ със седа
лище Велико Търново, включваща държавните
архиви в областните центрове Велико Търново,
Габрово, Русе, Разград и Силистра;
3. Регионална дирекция „Архиви“ със седа
лище Варна, включваща държавните архиви в
областните центрове Варна, Добрич, Шумен
и Търговище;
4. Регионална дирекция „Архиви“ със седа
лище София, включваща държавните архиви
в областните центрове София, Перник, Благо
евград и Кюстендил;
5. Регионална дирекция „Архиви“ със седа
лище Пловдив, включваща държавните архиви
в областните центрове Пловдив, Пазарджик,
Смолян, Кърджали и Хасково;
6. Регионална дирекция „Архиви“ със седа
лище Бургас, включваща държавните архиви
в областните центрове Бургас, Сливен, Стара
Загора и Ямбол.
(2) Главната дирекция ръководи и координира
дейностите на регионалните държавни архиви
по подбора, комплектуването, регистрирането,
обработването, опазването, съхраняването и
използването на документите от НАФ.
(3) Главната дирекция:
1. разработва проекти на нормативни актове
по архивно дело;
2. организира разработването на стандарти,
методически указания и инструкции по архив
ните дейности;
3. дава становища по проекти на норма
тивни и административни актове на държавни
органи, актове на обществени организации и
други юридически лица в частта им относно
организацията и съхранението на документи;
4. отговаря за своевременното прилагане на
промените в законодателството, отнасящи се
до архивното дело;
5. разработва и предлага политики, стратеги
чески цели и приоритети по архивните дейности;
6. анализира и контролира изготвянето и из
пълнението на стратегическите годишни планове;
7. актуализира стратегическите и годишните
планове в съответствие с предписанията на Ев
ропейската комисия, Групата на европейските
архивисти към нея и на Европейското бюро
към Международния съвет на архивите;
8. изготвя методики, правила, работни
процедури и други вътрешни актове, свързани
с изпълнението, отчитането и оценката на
архивните дейности;
9. осъществява методическо ръководство
по подбора, комплектуването, регистрирането,
отчитането, обработването, съхранението, опаз
ването, използването на документите на НАФ
и създаването на научно-справочен апарат;
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10. организира и координира научноизсле
дователската дейност по документалистика,
архивистика и други науки, свързани с архив
ните дейности;
11. разработва и предлага реда за подбора
и критериите за експертизата на ценността на
документите, в т.ч. на електронните;
12. изготвя становища за промяна на сро
ковете за съхраняване;
13. организира разработването на типови и
примерни номенклатури и списъци на доку
ментите със срокове за съхранение;
14. подпомага дейността на Централната
експертно-проверочна комисия и на Централ
ната експертна оценителна комисия;
15. предлага за утвърждаване от председателя
на агенцията задачите и правилата за работа
на експертно-проверочните и експертно-оце
нителните комисии в Централния държавен
архив, Държавния военноисторически архив
и регионалните държавни архиви;
16. поддържа Централната фондова картотека
и води на отчет особено ценните и уникалните
документи и документите в риск;
17. организира и координира използване
то на архивните документи, техните копия и
създадените за тях научно-справочен апарат и
бази данни;
18. координира издирването на документи
във връзка с постъпили по кореспондентски
път в агенцията запитвания и молби;
19. води на отчет използването на докумен
ти и обмена на копия от архивни документи
между агенцията и чуждестранни институции;
20. ръководи методически и контролира съот
ветствието с изискванията на въведените данни
за архивните документи в Информационната
система, Регистъра на НАФ и Дигиталния архив;
21. анализира и изготвя стратегии и политики
за професионалното развитие и повишаването
на квалификацията на кадрите в специализи
раната администрация;
22. организира съвместно с дирекцията по
чл. 18, ал. 2 провеждането на курсове, семинари
и други форми на обучение за работа с архивни
документи на лица със средно образование.
(4) Регионалните държавни архиви се ръ
ководят от директори.
(5) Регионалните държавни архиви осъщест
вяват издирване, комплектуване, регистриране,
обработване, отчитане, съхраняване, опазване
и предоставяне за използване и публикуване
на документите на областните администрации
и на общините на територията на съответния
регион, на териториалните структури на дър
жавните органи и на други държавни и общин
ски институции и обществени организации на
територията на съответните области и общини,
на органи, организации и значими личности
от местно значение.
Чл. 23. Дирекция „Публичност на архивите“:

ВЕСТНИК
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1. организира и координира изпълнението
на стратегическите цели и оперативните пла
нове на агенцията по популяризаторската и
издателската дейност;
2. анализира обществения интерес към
изданията на агенцията, изложбите и другите
форми на популяризиране на НАФ;
3. разработва краткосрочни и дългосрочни
програми за издателската политика с финан
сова обосновка на разходите и ги предлага на
председателя за утвърждаване;
4. координира и участва в реализирането на
издателската програма на агенцията;
5. организира и осигурява подготовка, включ
ваща редакция, съставителство, рецензиране,
обработка на графични материали, преводи и
др. на изданията на агенцията;
6. организира и координира издаването на
поредиците „Архивен преглед“, „Известия на
държавните архиви“, „Архивни справочници“,
„Архивите говорят“ и другите издания на
агенцията;
7. събира и обработва информацията и подгот
вя материали за съответните рубрики в интернет
страницата на агенцията, поддържа и периодично
обновява структурата и съдържанието є;
8. организира и осъществява популяризи
рането и разпространението на изданията в
България и в чужбина, включително книго
обмена със сродни институции и попълване
на библиотечния фонд на агенцията;
9. подготвя проекти на договори, свързани
с издателската и популяризаторската дейност;
10. планира и координира изложбената
дейност на агенцията в страната и в чужбина;
11. организира и координира дейността по
реализацията на конференции, работни срещи
и други популяризаторски прояви на агенцията;
12. организира дейността на специализира
ната библиотека на агенцията;
13. организира и координира международната
дейност на агенцията;
14. разработва и съгласува договорите за
международно сътрудничество и координира
и контролира изпълнението им;
15. участва в разработването на политики,
стратегически цели и приоритети в архивната
дейност с оглед синхронизиране с политиката
на Европейския съюз по архивно дело;
16. събира и систематизира и предоставя
информацията по изпълнението на дейностите
в областта на синхронизирането с работата на
сродните европейски институции;
17. съдейства за разработването и изпълне
нието на програми и проекти, финансирани от
Международния съвет на архивите и по линия на
двустранното и многостранното сътрудничество;
18. организира и координира участието на
агенцията в Международния съвет на архивите,
Европейското бюро на националните архиви
сти, Групата на европейските архивисти към
Европейската комисия и други;
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19. съдейства при реализиране на използва
нето на документите от НАФ от чуждестранни
потребители на архивна информация.
Чл. 24. Дирекция „Информационни техно
логии, реставрация, консервация и микрофил
миране“:
1. проучва, организира и внедрява воде
щи информационни и комуникационни тех
нологии с цел повишаване на сигурността,
ефективността на управлението на архивните
процеси и използването на архивните фондове
в агенцията;
2. следи решенията на Европейското бюро
към Международния съвет на архивите, на
Групата на европейските архивисти към Евро
пейската комисия, анализира информация от
международни форуми, касаещи прилагането
на информационните технологии в архивната
дейност, и организира запознаването с нея и
внедряването на добри практики в агенцията;
3. разработва и предлага политики, страте
гически цели и приоритети, свързани с инфор
мационните технологии в архивната дейност и
дигитализацията на архивните документи;
4. организира и осигурява информационните
системи в агенцията;
5. планира, организира и извършва микро
филмиране на архивните документи за изграж
дане на застрахователен фонд и за целите на
използването;
6. планира и ръководи методически дейността
на ателиетата за реставрация и консервация в
регионалните дирекции;
7. осигурява технически експлоатацията и
съхранението на централизираните бази данни
на Информационната система на държавните
архиви, Регистъра на НАФ и Дигиталния архив;
8. ръководи изпълнението на плана за ди
гитализация на архивните документи;
9. организира и поддържа единна информа
ционна система за управление на информаци
онните потоци и автоматизиране на дейността
на агенцията;
10. поддържа необходимата инфраструктура
за работа на автоматизираната информационна
система на агенцията, като осигурява защитата
на информацията от нерегламентиран достъп;
11. организира и поддържа комуникацион
ната инфраструктура на агенцията;
12. организира техническото поддържане
на страницата на агенцията в интернет, раз
работва, внедрява и осигурява предоставянето
на интернет услуги за ползването на архив
ните фондове на агенцията в съответствие
със стратегията за изграждане на електронно
правителство;
13. осигурява интегрирането на информаци
онните системи на агенцията с информацион
ните системи на други администрации и орга
низира обмена на информация по електронен
път между агенцията и външни организации;
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14. съдейства за организиране обучението на
служителите в областта на информационните
технологии;
15. извършва реставрацията и консервацията
на архивните документи.
Чл. 25. Дирекция „Централен държавен
архив“ осъществява издирване, комплектуване,
регистриране, обработване, отчитане, съхраня
ване, опазване и предоставяне за използване
и публикуване на документи на централните
структури на държавните органи и на други
държавни институции и обществени организа
ции, както и на документалното наследство на
значими личности от национално значение и
документи за историята на България, съхранява
ни в чуждестранни архиви и други институции.
Чл. 26. Дирекция „Държавен военноис
торически архив“ осъществява издирване,
комплектуване, регистриране, обработване,
отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне
за използване и публикуване на документи на
Министерството на отбраната, Българската
армия и на структурите на подчинение на ми
нистъра на отбраната, както и документалното
наследство на значими личности, свързани с тях.
Чл. 27. Държавните архиви при спазване
изискванията на методиката:
1. определят източниците за комплектуване
в рамките на своята компетентност;
2. осъществяват подбор, комплектуване и
обработване на документи;
3. осъществяват научно-методическо ръко
водство и контрол на организацията на работата
с документите, тяхното опазване и използване в
учрежденските архиви на държавните и общин
ските институции и опазването на документите
в деловодните служби;
4. следят промените в законодателството,
отнасящи се до тяхната дейност, и отговарят
за своевременното им прилагане;
5. оказват експертна помощ при изработва
нето на номенклатури на делата и ведомствени
списъци със срокове за съхранение в държавните
и общинските институции;
6. организират и провеждат курсове, семи
нари и други форми на обучение за работещите
в учрежденските архиви и за членовете на екс
пертните комисии в държавните и общинските
институции и издават сертификати, както и
презентации за ръководителите на всички нива
в публичната администрация относно работата
с документите;
7. регистрират и водят на отчет документите
и предоставят данни за Централната фондова
картотека, за Регистъра на Националния ар
хивен фонд, за особено ценните и уникалните
документи и документите в риск;
8. създават научно-справочен апарат към
съхраняваните документи и поддържат съответ
ната част от автоматизираната Информационна
система на архивите;
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9. осигуряват достъп и предоставят за из
ползване документите и научно-справочния
апарат към тях;
10. популяризират документите чрез подго
товка на документални сборници и публикации,
изложби, медийни прояви, информация за ин
тернет страницата на агенцията и др.;
11. осигуряват опазване и съхранение на
документите;
12. определят документите за изграждане
на Застрахователен фонд, за реставрация и
консервация;
13. извършват подбор и дигитализация на
документи;
14. участват в научноизследователски раз
работки, в подготовката на методически ука
зания, инструкции и други актове, свързани с
архивната дейност;
15. осигуряват условия за провеждане на
стажове и практически занимания при обуче
нието по архивистика.
Чл. 28. (1) Към държавните архиви се
създават експертно-проверочни и експертни
оценителни комисии.
(2) Експертно-проверочните комисии раз
глеждат и предлагат за утвърждаване заклю
ченията на постоянно действащите експертни
комисии в организациите по експертизата
относно ценността на документите.
(3) Експертните оценителни комисии оп
ределят ценността на документи, предлагани
на архивите от физически или юридически
лица срещу възнаграждение, както и неговата
стойност по реда на Правилника за дейността
на Централната оценителна комисия и оцени
телните комисии към агенцията.
Раздел IX
Организация на работата в агенцията
Чл. 29. Организацията на работата на
администрацията се осъществява по реда на
устройствения правилник, както и на вътрешни
правила, процедури, правилници, стратегии, сис
теми, други вътрешни нормативни документи,
инструкции и заповеди на председателя.
Чл. 30. Структурата на административните
звена се утвърждава от председателя по пред
ложение на главния секретар.
Чл. 31. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административ
ните звена в агенцията изготвят становища,
отчети, доклади, докладни записки, анализи,
програми, концепции, позиции, информации,
паметни бележки, проекти на решения по кон
кретни въпроси, вътрешни актове, проекти на
нормативни актове и други документи.
(2) Административните звена в агенцията
пряко си взаимодействат по въпроси от смесена
компетентност, като водещото звено обобщава
окончателното становище.
Чл. 32. Служителите, заемащи ръководни
длъжности:

ВЕСТНИК
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1. възлагат задачи на служителите в ръково
деното от тях административно звено, контро
лират и отговарят за срочното и качественото
им изпълнение;
2. осигуряват взаимодействието с другите
административни звена в съответствие с уста
новените организационни връзки и разпреде
лението на дейностите между тях;
3. периодично отчитат дейността на адми
нистративното звено и предлагат конкретни
мерки за подобряването є;
4. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, дисциплинарни
наказания и освобождаване на служителите.
Чл. 33. Административното обслужване и
работата с искания, жалби, сигнали и предло
жения, постъпили в агенцията от граждани и
организации, се осъществяват при спазване на
принципите и нормите, установени в Закона за
администрацията, Административнопроцесуал
ния кодекс и Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246 на
Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 78 от
2006 г.), и Хартата на клиента.
Чл. 34. Документооборотът в агенцията се
регламентира с инструкция за информационноделоводната дейност и работа с документите,
утвърдена от председателя.
Чл. 35. Достъпът в сградата на агенцията
се разрешава след представяне на документ за
самоличност и издаване на пропуск.
Чл. 36. (1) Работното време на служителите
в агенцията е 8 часа дневно или 40 часа сед
мично при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време на агенцията е от 9
до 17,30 ч. с 30 минути обедна почивка от
12,30 до 13 ч.
(3) Приемното време на административните
звена, които работят с външни лица, е в рамките
на работното време, а за специфични случаи се
определя със заповед на председателя.
(4) Работното време за обслужване на граж
даните в читалните е в рамките на работното
време без прекъсване.
Чл. 37. (1) За образцово изпълнение на за
дълженията си служителите в агенцията могат
да бъдат награждавани с отличия и награди.
(2) Награждаването на служителите се из
вършва със заповед на председателя въз основа
на мотивиран доклад на съответния ръководител
на административното звено.
(3) Наградите са парични и предметни. Стой
ността на паричната или предметната награда
не може да надвишава размера на основната
заплата на награждавания служител.
(4) Средствата за награди се изплащат от
бюджета на агенцията.
Чл. 38. Председателят утвърждава образец
на почетен знак на агенцията и правила за
неговото връчване.
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Чл. 39. (1) Редът за образуване и разпреде
ляне на средствата за работна заплата се опре
деля с вътрешни правила за работната заплата,
утвърдени от председателя на агенцията.
(2) Условията и редът за определяне на
индивидуалния размер на допълнителното
материално стимулиране по чл. 29 от Закона
за Националния архивен фонд се определят с
вътрешни правила, утвърдени от председателя
на агенцията.
Чл. 40. Председателят и служителите на
агенцията са длъжни да не разгласяват обсто
ятелства и факти, станали им известни при
или по повод изпълнение на служебните им
задължения, с изключение на случаите, когато
това е предвидено със закон.
Чл. 41. Служителите в агенцията удосто
веряват самоличността и длъжността си със
служебна карта.

ВЕСТНИК

Приложение
към чл. 2
ЦЕНИ
на услугите, предоставяни от Държавна агенция
„Архиви“, съгласно чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона
за Националния архивен фонд
Раз
дел

Вид услуга

Количе
ство

Цена

1

2

3

4

I.

Издаване на читателска
карта

ІІ.

За един месец

1 брой

5,00 лв.

За шест месеца

1 брой

10,00 лв.

За една година

1 брой

15,00 лв.

Възпроизвеждане на архивни материали за:
1. Документални, телеви на всеки
зионни, видеопродукции з а п о ч н а т
и др.
час
100,00 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се приема
на основание чл. 14 от Закона за Националния
архивен фонд.

2. Рекламни филмови на всеки
продукции
започнат
час
200,00 лв.
3. Издания на хартиен
или електронен носител:
– документални издания лист/
снимка
– недокументални изда лист/
ния
снимка
– реклами, календари, лист/
пощенски картички и др. снимка

Приложение
към чл. 5, ал. 2
Обща численост на административните звена в
Държавна агенция „Архиви“ – 397 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Инспекторат
3
Обща администрация
52
в т.ч.:
Дирекция „Административно-правна
дейност и управление на собствеността“
32
Дирекция „Финансово-стопанска дейност
и човешки ресурси“
20
Специализирана администрация
335
в т.ч.:
Главна дирекция „Архивна политика“
202
в т.ч. регионални държавни архиви:
Регионална дирекция „Монтана“
33
Регионална дирекция „Велико Търново“
31
Регионална дирекция „Варна“
27
Регионална дирекция „София“
37
Регионална дирекция „Пловдив“
34
Регионална дирекция „Бургас“
26
Дирекция „Публичност на архивите“
12
Дирекция „Информационни технологии,
реставрация, консервация и
микрофилмиране“
16
Дирекция „Централен държавен архив“
73
Дирекция „Държавен военноисторически
архив“
32
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1,50 лв.
5,00 лв.
10,00 лв.

4. Изложби:
– документални изложби лист/
снимка
– изложби с комерсиал лист/
на цел
снимка

2,00 лв.

5. Публикуване в интернет лист/
на снимки и документи снимка
(max 72 dpi) на сайта на
потребителя

5,00 лв.
на месец
за срок
1 година

6,00 лв.

Забележка към раздел ІІ. Включените в този раздел
цени са само за правото на използване на архивните
документи и е задължително цитирането на архива
и исковите данни.
IІI.

Експертиза на ценността,
техническа обработка на
документите и организация на дейността на
архиви на физически и
юридически лица:
1. Предварителна прецен
ка на обема, състава и със
тоянието на документите,
подлежащи на експертиза
и обработка

100,00 лв.

2. Полистна експертиза на
ценността на документите,
определени за постоян
но запазване, техническа
обработка и съставяне на
инвентарни описи и други
документи, резултат от
експертизата на:
– общоадминистративни линеен
документи
метър

300,00 лв.
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– научно-технически до линеен
кументи
метър
3. Систематизация на до
кументите, определени за
дългосрочно справочно
значение по вид и хроно линеен
логия, и съставяне на опис метър
4. Систематизация на до
кументи от масово-типов
характер, неподлежащи
на запазване, с изтекли
срокове на съхранение
по вид и хронология и линеен
съставяне на опис
метър

4

ВЕСТНИК
1

– реставрация чрез дву 1 бр. лист
странно дублиране
А4
8,00 лв.
3. Реставрация посред 1 бр. лист
ством листоотливане
А4
10,00 лв.
4. Реставрация чрез ла
миниране

100,00 лв.

6. Разработване на номен
клатура на делата/ списък
на видовете документи заглавие
със срокове за съхранение на дело

2,00 лв.

7. Разработване на вътреш
ни правила/ инструкция за
организацията на дейност
та на архиви на физически
и юридически лица
1 брой

300,00 лв.

– частична ръчна топла 1 бр. лист
ламинация
А4
4,00 лв.
– топла автоматична ла 1 бр. лист
минация
А4
6,00 лв.

VІ.

2,00 лв.

Предоставяне за ползване на:

2. Изложбена площ
3.
–
–
–
–

10,00 лв.

13,00 лв.

Издирване на архивни
документи по заявка на
потребители и изготвяне
на писмена справка:
1. Изготвяне на справка на за 1 проу
ниво архивен фонд
чен фонд 3,00 лв.
2. Изготвяне на справка
с анотации на архивни за 1 ано
единици
тация
3,00 лв.
3. Изготвяне на справка за 1 ано
с анотации на документи тация
5,00 лв.
Реставрация и консервация на архивни документи:
1. Експертна оценка за
състоянието и изработва
нето на констативен про
токол и работна карта за
необходимите процедури

25,00 лв.

6. Обща дезинфекция чрез
обгазяване на архивохра
нилища
на м3

1 . А р х и в о х р а н и л и щ н а линеен
площ за съхраняване на метър за
архивни документи
една го
дина
100,00 лв.

– на група документи от група до
един тип
кументи 15,00 лв.

V.

5. Реставрация на под 1 бр. А4
вързия

Забележки към раздел V:
1. При силно увредени и сложни за реставрация
материали цените се договарят с възложителя.
2. На базата на цената на формат А4 се опреде
лят пропорционално цените на останалите формати.

9. Експертиза на ценността
и оригиналността на ар
хивни документи на физи
чески и юридически лица:

– на чуждоезични доку 1 документи
мент

4

– предварителна химиче 1 бр. лист
ска обработка
А4
10,00 лв.

200,00 лв.

100,00 лв.

1 документ

3

– реставрация по класи 1 бр. лист
ческия метод
А4
4,00 лв.

8. Изготвяне на експертно
становище за организи
рането, съхраняването и
използването на докумен 1 станови
тите в частни архиви
ще
100,00 лв.

IV.

2
2. Ръчна реставрация:

350,00 лв.

5. Систематизация на до
кументи от масово-типов
характер, неподлежащи на
запазване, с изтекли сро
кове на съхранение по вид
и хронология и изготвяне линеен
на акт за унищожаване
метър

– на един документ
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100,00 лв.
20,00 лв.
15,00 лв.
5,00 лв.
5,00 лв.

4. Готова изложба

500,00 лв.

5. Изготвяне на изложба
по поръчка

виж т. 2
от забе
лежката

6. Площ за конференции, на час
срещи, представяния и др.

30,00 лв.

Забележки към раздел VІ:
1. Към цената за предоставяне на изложбен ин
вентар извън залите на ДАА се начисляват 25 % за
монтаж и демонтаж.
2. Ценообразуването на изложбите по поръчка
се формира от:
а) цените за издирване на документи по раздел
ІV, т. 4;
б) цените на репрографските услуги по раздел VІІ, и
в) консумативите за други необходими материали.
VIІ.

Репрографски услуги
1. Ксерокопиране на една
страница от архивен до
кумент:

30,00 лв.

на ден

Изложбен инвентар:
хоризонтални витрини 1 седми
вертикални витрини
ца/
осветителни тела
1 брой
рамки

Ксерокопие с формат:

С Т Р.
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3
1 брой

0,25 лв.

– А3

1 брой

0,50 лв.

– А2

1 брой

1,00 лв.

– А1

1 брой

3,00 лв.

– А0

1 брой

6,00 лв.

0,10 лв.

3. Дигитализиране на ар
хивен документ
– изготвяне на дигитално 1 брой
копие

5,00 лв.

– заснемане със собствен 1 брой
дигитален апарат

1,00 лв.

4. Фотокопиране (чернобяло) на архивен документ
Фотокопие с размери:
– 13/18

1 брой

2,00 лв.

– 18/24

1 брой

3,00 лв.

– 24/30

1 брой

4,00 лв.

– 30/40

1 брой

10,00 лв.

5. Микрофилмиране на
архивен документ (засне
мане, проявяване и фи
ксиране на черно-бели
негативи) – 35 мм
– до 500 кадъра

1 кадър

0,70 лв.

– над 500 кадъра

1 кадър

0,50 лв.

6. Принтеркопиране от
дигитален образ и микро 1 брой
филм/микрофиш – фор
мат А4

1,00 лв.

Забележки към раздел VIІ:
1. Репрографските услуги се извършват в за
висимост от наличните технически възможности,
физическото състояние на архивните документи и
отдалечеността на архивохранилището.
2. Цена на 1 брой CD за предоставяне на диги
тално копие – 1,00 лв.
3. Дигиталните копия се предоставят във формат
JPEG.
4. Обикновената услуга се изпълнява в срок 10 дни.
5. Бързата услуга се изпълнява в срок 3 дни +
50 на сто към цената.
6. Експресната услуга се изпълнява в срок 24
часа + 100 на сто към цената.
Забележка. За цените на услугите от раздели I и
VIІ се правят следните отстъпки:
1. за хора с увреждания – 50%;
2. за ученици, студенти и дипломанти – 50%;
3. за научни работници от системата на БАН и
други научни звена и институти, преподаватели във
висшите учебни заведения и учители – 30%;
4. за физически лица, дарили документи на
държавата, и техните преки наследници – 50% при
използване на дарените лични фондове.
799
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И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

4

– А4

2. Ксерокопиране на една
страница от неархивен
документ
1 брой

ВЕСТНИК

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организация на дейността
на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (ДВ, бр. 66 от 2009 г.)
Параграф единствен. В чл. 20, ал. 1, изречение
първо след израза „...се състои от...“ числото
„7“ се заменя с „10“, поставя се запетая и се
добавя „формирани в две групи. Едната група
се състои от петима съдии, а другата група от
петима прокурори и следователи. Организацията
на работа на Комисията по предложенията и
атестирането се урежда с Вътрешни правила.“
Представляващ ВСС: А. Мингова
800

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 13 от 2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на
дейностите по линия на техническа помощ от
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 39 от
2008 г.; изм. и доп., бр. 1 и бр. 50 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 7, ал. 2 се правят следните из
менения:
1. В т. 1 думите „дирекция „Инвестиционна
политика и обществени поръчки“ се заменят с
„дирекция „Обществени поръчки“.
2. В т. 2 думите „дирекция „Финансовостопански дейности“ („ФСД“)“ се заменят с
„дирекции „Финансово управление и бюджет“
(„ФУБ“)“ и „Счетоводство“.
§ 2. В чл. 11, ал. 2 думите „дирекция „Ин
вестиционна политика и обществени поръчки“
се заменят с „дирекция „Обществени поръчки“.
§ 3. В чл. 12, ал. 1 се правят следните из
менения и допълнения:
1. В т. 2 думите „дирекция „ФСД“ се заменят
с „дирекции „Финансово управление и бюджет“
и „Счетоводство“.
2. В т. 3 думата „ежегодно“ се заменя с
„ежемесечно“.
3. Създава се нова т. 5:
„5. за наемане на допълнителен персонал
към УО и към ДФЗ се прилага Постановле
ние № 230 на Министерския съвет от 2009 г.
за назначаване на допълнителен персонал за
нуждите и в срока на прилагане на Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007
– 2013 г. със средства от техническата помощ на
програмата (ДВ, бр. 78 от 2009 г.) при спазване
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разпоредбите на трудовото законодателство и
методиката за подбор и назначаване на допъл
нителен персонал, одобрена от министъра на
земеделието и храните.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Допълнителното финансово стимулиране
по чл. 12, ал. 1, т. 3 се определя и изплаща
ежемесечно. Начисляването и изплащането
на допълнителното финансово стимулиране се
извършва на база действително отработените
дни на служителите. Размерът му е до макси
малния размер на основната заплата за съот
ветната длъжност (вкл. държавно обществено
осигуряване и здравни вноски).“
2. Създава се ал. 3а:
„(3а) Разходите по чл. 12, ал. 1, т. 5 се
определят и изплащат ежемесечно.“
§ 5. В чл.18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя
„за дейностите по чл. 12, ал. 1, т. 1, 2 и 4“.
2. Създава се ал. 2а:
„(2а) Заявката за плащане за дейностите по
чл. 12, ал. 1, т. 3 и 5 се подава ежемесечно до
15-о число на следващия месец.“
§ 6. В § 2 от допълнителните разпоредби се
правят следните изменения:
1. Думите „Програмиране, координиране,
наблюдение и оценка“ се заменят с „Прилагане,
координация и наблюдение“.
2. Думите „на т. VІІ от заповед № РД-09-594
от 26.ІХ.2008 г. на министъра на земеделието
и храните и“ се заличават.
§ 7. В заключителните разпоредби се съз
дава нов § 6:
„§ 6. За създаване в МЗХ на надеждна сис
тема за управление, контрол и проследяемост
на отговорностите, стъпките и сроковете във
връзка с прилагането на наредбата министърът
на земеделието и храните одобрява Процедурни
правила за прилагане на дейностите по линия
на техническата помощ от ПРСР.“
§ 8. В т. 11 на приложение № 1 към чл. 2
накрая се добавя ново изречение: „За служи
телите, които не са изцяло заети с посочените
по-горе дейности по ПРСР, за да имат право на
допълнително финансово стимулиране, следва
времевата им ангажираност по Програмата да
бъде не по-малко от 50 %.“
§ 9. В раздел „Г. Специфични документи за
някои видове дейности:“ на приложение № 4
към чл. 13, ал. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В I 03-01 думите „или на изпълнителния
директор на ДФЗ“ се заличават.
2. Накрая се създават нови точки І 04,
І 04-01 и І 04-02:
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Наемане и разходи за допълни  Да
телен персонал към УО и РА,
необходим с оглед засилване на
капацитета на администрация
та, ангажирана в управлението,
изпълнението, контрола, наблю
дението и оценката на ПРСР

I 04-01 Копие от поименна заповед на  Да
министъра на земеделието и
храните или на изпълнителния
директор на ДФЗ за наемане
на допълнителен персонал
I 04-02 Копие от документи, удостове  Да“
ряващи извършеното плащане.
§ 10. В раздел ІІІ на приложение № 6 към
чл. 18, ал. 1 се правят следните изменения и
допълнения:
1. Думите „III. За дейностите по чл. 12, ал. 1,
т. 3 и т. 4“ се заменят с „III. За дейностите по
чл. 12, ал. 1, т. 3 – 5“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. Копие от поименна заповед на министъ
ра на земеделието и храните за допълнително
финансово стимулиране на персонала.“
3. Създава се нова т. 6:
„6. Копие от поименна заповед на минис
търа на земеделието и храните или на изпъл
нителния директор на ДФЗ за назначаване на
допълнителния персонал.“
Министър: М. Найденов
829

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 2
от 7 януари 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Техник по промишлен риболов и
аквакултури“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Дър
жавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по профе
сията 624020 „Техник по промишлен риболов
и аквакултури“ от област на образование
„Селско, горско и рибно стопанство“ и про
фесионално направление 624 „Рибно стопан
ство“ съгласно Списъка на професиите за
професионално образование и обучение по
чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното
образование и обучение.
Чл. 2. Държавното образователно изискване
за придобиването на квалификация по профе
сията 624020 „Техник по промишлен риболов
и аквакултури“ съгласно приложението към
тази наредба определя изискванията за при

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

добиването на трета степен на професионална
квалификация за специалност 6240201 „Про
мишлен риболов и аквакултури“.
Чл. 3. (1) Въз основа на ДОИ по чл. 1 и
рамковите програми по чл. 10, ал. 3 от Закона
за професионалното образование и обучение се
разработват учебен план и учебни програми за
обучението по специалността по чл. 2.
(2) Документацията по ал. 1 за професио
нално образование се разработва от Министер
ството на образованието, младежта и науката,
а за професионално обучение – от обучаващата
институция.
Раздел II
Съдържание на държавното образователно
изискване
Чл. 4. (1) С ДОИ по чл. 1 се определя
равнището на задължителната професионална
подготовка в края на обучението по професията,
което гарантира на обучаемия възможност за
упражняване на професията 624020 „Техник по
промишлен риболов и аквакултури“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Техник по промишлен риболов и аквакултури“
определя общата, отрасловата и специфичната
задължителна професионална подготовка за
професията, както и задължителната чуждоези
кова подготовка по професията и избираемата
подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетен
ции (знания, умения и професионално-лично
стни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и вхо
дящото минимално образователно равнище,
профилът на професията, целите на обучението,
оценяването по време и при завършване на
обучението, удостоверяването на придобитата
професионална квалификация, необходимата
материална база.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона
за народната просвета.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на об
народването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
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Приложение
към чл. 2

Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Техник
по промишлен риболов и аквакултури“
Професионално направление:
624

Рибно стопанство

Наименование на професията:
624020

Техник по промишлен риболов и аквакултури

Специалност:

Степен на професионална
квалификация:

6240201 Промишлен рибо трета
лов и аквакултури

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално обра
зователно равнище за ученици и за лица, навър
шили 16 години
За придобиване на трета степен на професи
онална квалификация по професията „Техник по
промишлен риболов и аквакултури“ от Списъка
на професиите за професионално образование
и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден от
министъра на образованието и науката със За
повед № РД-09-413 от 12.V.2003 г.; изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 8.І.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.І.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
9.ІV.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.ІІ.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.ІХ.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.VІ.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.ХІ.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.ІІ.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.Х.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професи
онална квалификация по професията „Техник по
промишлен риболов и аквакултури“ входящото
минимално образователно равнище за лица, навър
шили 16 години, е завършено основно образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удос
товерява с медицинско свидетелство, доказващо,
че професията „Техник по промишлен риболов и
аквакултури“, по която желае да се обучава, не
му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и
професионални компетенции
Основните характеристики на профила на
професията са представени в таблица 1.
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Таблица 1
Описание
на трудови
те дейности
(задачи)

Предмети и сред
ства на труда

По професионални компетенции
Знания за:

Умения за:

Професионалноличностни качества

1

2

3

4

5

1. Изработва и
ремонтира мре
жени риболовни
уреди.

суровини, материали:
рибарски тирета, мре
жени материали, въже
та, поплавъци, тежести;
работна документация:
чертежи, инструкции,
правилници, инструмен
ти, игли, калъпи, свая,
ножче;
машини: преса за изгот
вяне на гаши, машини
за рязане на въжета;
лични и колективни
предпазни средства,
работно облекло

свойствата и предназ
начението на видовете
риболовни материали;
технологията на по
строяване на мреже
ните риболовни уреди;
технологията на ре
монта на мрежените
риболовни уреди;
видовете обозначения в
техническата и техноло
гичната документация;
терминологията, свър
зана с построяване и
ремонт на риболовни
уреди;
правилата за здраво
словни и безопасни
условия на труд при
построяване и ремонт
на риболовни уреди.

разчитане на чертежи на
риболовни уреди;
разпознаване на рибо
ловните материали и
изделия;
измерване на параме
трите на риболовни ма
териали;
построяване и ремон
тиране на риболовни
уреди при спазване на
технологичната после
дователност;
правилно съхранение на
риболовни материали и
риболовни уреди;
контролиране използ
ването на работното
оборудване по предназ
начение

сръчност;
прецизност;
отговорност;
комуникативност;
трудова и технологична
дисциплина;
организираност;
наблюдателност;
издръжливост на работа
при изпълнение на едно
образни дейности

2. Организира
риболовната
дейност в раз
нородни басей
ни с различни
риболовни уреди
в зависимост от
вида риба.

риболовни уреди, рибо
разузнавателна апарату
ра, ехолот, хидролока
тор, трална сонда и др.;
механизми на риболов
ни уреди: ваерни лебед
ки, кабелни лебедки,
гинталиеви лебедки,
товарни стрели и др.;
работна документа
ция – карта на рибо
ловния район, лоция,
правилници, чертежи на
риболовни уреди, лични
и колективни предпаз
ни средства, работно
облекло;
Закон за рибарство и
аквакултури (ЗРА)

биология на рибите със
стопанско значение;
техника на риболов с
риболовни уреди при
конкретните условия за
работа;
устройство на риболов
ните уреди;
устройство и прило
жение на ваерните ле
бедки;
устройство и прило
жение на товарните
стрели;
видове средства за оп
тимизация на риболова;
терминологията, свър
зана с риболовната
дейност;
характеристика на ри
боловните райони;
изискванията за здраво
словни и безопасни ус
ловия на труд за различ
ните риболовни уреди;
опазване на околната
среда;
изисквания за органи
зиране и провеждане
на риболова

изпълнение на риболов
ния процес в техноло
гична последователност;
управление на ваерна и
кабелна лебедка;
управление на товарна
стрела;
управление на мрежо
обирачна машина;
риборазузнаване в рибо
ловния район;
правилно съхранение на
риболовни уреди;
устно и писмено изра
зяване на мнение по
професионални теми;
събиране и анализиране
на информация относно
риборазузнаването;
контролиране използ
ването на работното
оборудване по предназ
начение;
осигуряване на здраво
словни и безопасни усло
вия на труд при риболов

умение за вземане на ре
шение;
концентрация на внима
нието и наблюдателност;
издръжливост на работа
и стрес;
готовност за работа в екип;
дисциплинираност;
отговорност;
способност за справяне
с проблемните ситуации;
умение за работа с хора;
упражняване на контрол и
оценка на работата;
спазване на трудова и тех
нологична дисциплина.

3.Организира
първичната об
работка на ри
бата и експеди
цията є.

Суровини и материа
ли: риба тара, касетки,
натрошен лед, брезент,
транспортни средства,
ножове, лични пред
пазни средства, работно
облекло

изменения в тъканите
на рибата;
фактори, влияещи вър
ху срока на съхранение
на рибата;
технически и икономи
чески изисквания към
първичната обработка
на риба;
технологични изисква
ния при пасивен ри
болов;
технологични изисква
ния при активен кора
бен риболов.

разпознаване преснотата
на рибата;
обработка на морска и
сладководна риба в за
висимост от начина на
риболов;
сортиране на рибата;
съхранение на уловената
риба в зависимост от
сезоните

прецизно спазване на ин
струкции, указания, изис
квания;
отговорност; самокон
трол;
съобразителност
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1

2

3

4

4. Развъжда и
отглежда риба
за консумация
и други водни
организми.

басейни;
силози;
садкови установки;
рециркулационни сис
теми;
системи и съоръжения
за водоснабдяване;
филтри;
транспортни средства;
хранилки;
машини за унищожа
ване на водна расти
телност;
сортировъчни машини;
електроагрегати,
помпи;
мрежи;
кепове;
кантар;
съдове за прехвърляне;
уреди за контрол на тем
пература, кислородно
съдържание, рН и др.;
храна (фуражни смески,
добавки и др.);
медикаменти и лекар
ствени средства;
органични и неорганич
ни торове;
технически материали
за поддръжка на рибо
въдните съоръжения;
Закон за рибарство и
аквакултури; технологи
чен дневник, дневник за
отразяване на темпера
турата на водата, храни
телни таблици – плано
ве, приходно-разходни
документи за движени
ето на рибата и храна,
протоколи за отразяване
на технологичния отпад;
облекло – гумени гаще
ризони, гумени ръкави
ци, ботуши

биологични особености
на отглежданите видо
ве риба и други водни
организми;
технология на отглеж
дане на видовете риба и
други водни организми;
хранителна активност
и хранителни навици
на различните видове
риба и други водни ор
ганизми;
видове храни;
основни технически
съоръжения и техните
параметри;
технически характерис
тики на използваните
при угояването транс
портни, сортировъчни,
помпени и други видове
машини;
болести по различните
видове риба, признаци,
препарати за третиране
и лечение

съставяне на хранителни
таблици и графици и тех
ните корекции спрямо
състоянието на отглеж
даната риба;
подаване на храната;
подготовка на техни
ческите съоръжения за
отглеждане на риба и
други водни организми;
работа с различните
видове машини за раз
въждане и отглеждане
на риба;
сортиране на риба и дру
ги водни организми по
размери;
контролни замервания и
преценка на биомасата
на отглежданата риба;
извършване на контрол
ни измервания на тем
пература, кислородно
съдържание, рH и др.;
определяне твърдостта
на водата (обща и кар
бонатна);
работа под вода

сръчност;
трудова дисциплина;
работа в екип;
отговорност;
издръжливост;
физическа сила;
наблюдателност;
логическо мислене;
комуникативност

5

5. Хранене на автоматични и механич
рибите.
ни хранилки;
лопатки за механично
хранене;
уред за проверка на хра
нилките;
бункери, складове за
съхранение на фураж;
средства за транспор
тиране на фураж (ша
ситни трактори, елева
тори и др.);
машини – бъркалки и
мелачки за приготвяне
на хранителни смески
по рецептури;
компоненти за пригот
вяне на фуражи (раз
лични типове брашна,
витаминни премикси и
други добавки, различни
типове шротове и др.);
дневник за хранителни
дажби;
хранителни таблици;
рецептури за приготвяне
на храни;
работни дрехи, ръ
кавици

поведение на рибата
при хранене;
видове храни;
основни групи храни
телни вещества;
технически характерис
тики на машините и
апаратите, използвани
в храненето

определяне състоянието
на отглежданата риба;
правилно разпределяне
на храната и приготвяне
на хранителни дажби;
работа с машини за при
готвяне на хранителни
смески

сръчност;
трудова дисциплина;
работа в екип;
отговорност;
издръжливост;
физическа сила;
наблюдателност;
логическо мислене
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1

2

3

4

6. Подготовка
на басейни и
съоръжения за
отглеждане на
риба. Мелиора
тивни меропри
ятия в рибовъд
ните стопанства.

общи технически сред
ства;
мрежени платна;
материал за саваци;
трактори;
редосеялки;
плугове;
косачки (сухоземни и
водни);
инвентар (лопати, греб
ла, маркучи, помпи за
измиване и др.);
изкуствени торове и пре
парати (СаО, хербици
ди), посадъчен материал
(пшеница, ечемик, ръж);
гумени ръкавици,
противопрахови маски,
защитни очила

хидрохимия;
почвообработка;
развъждане на естест
вена храна (дафния, ци
клопс, артемия, хироно
муси, ротатории и др.);
състав и използване на
естествени и изкустве
ни торове;
общи технически по
знания за мелиоратив
ните мероприятия в ри
бовъдните стопанства;
видове хидромелиора
тивни машини

работа с хидромели
оративни машини и с
косачки за водна расти
телност;
измерване на площи и
изчисляване на коли
чествата препарати и
тяхното разпределение
в рамките на басейните;
разораване и подравня
ване дъната на басейните

сръчност;
трудова дисциплина;
работа в екип;
отговорност;
издръжливост;
физическа сила;
наблюдателност;
логическо мислене;
комуникативност;
съобразителност

5

7. Транспортира специализиран транс
не на жива риба порт за превозване на
и хайвер.
жива риба;
водна помпа;
съдове (легени, кофи
и др.);
кепове;
сакове;
мерителни цедки;
мрежи за облов;
кантар;
стиропорени и други
сандъци за транспорт
на хайвер;
лед;
полиетиленови чували,
ръкавици;
улуци за отвеждане на
рибата;
кислородни бутилки,
манометри, електрон
ни уреди (рН метър,
оксиметър);
приемно-предавателни
протоколи, експеди
ционни бележки, ве
теринарномедицински
свидетелства;
гумени ръкавици; ръка
вици; ботуши;
якета – ветровки;
гумени гащеризони

основни изисквания
на транспортираните
различни видове риба;
правила за работа с
кислородни бутилки;
уреди за измерване на
налягане;
видове документи, не
обходими за транспор
тиране на жива риба и
хайвер

регулиране на подавани
те количества кислород
при транспортиране на
жива риба;
извършване на темпе
риране;
организация на проце
са на транспортиране
в съответствие с изис
кванията

сръчност;
трудова дисциплина;
работа в екип;
отговорност;
издръжливост;
физическа сила;
наблюдателност;
логическо мислене;
комуникативност;
съобразителност

8. Реализация на транспортни средства;
продукцията.
риболовни уреди, кепо
ве, сакове;
кантар;
пластмасови каси;
ледогенератор;
подемници и засмуква
щи помпи;
лед;
механични устройства
за зашеметяване;
ветеринарно-медицин
ски свидетелства;
експедиционни бележ
ки;
стокови разписки;
складови разписки;
гумени ръкавици

технически и иконо
мически изисквания за
реализация на продук
цията;
основни типове рибо
ловни уреди и механиз
мите им на действие;
екологични изисквания
на хидробионтите;
основни изисквания
за хуманно отношение
към рибата при нейното
умъртвяване;
устройства за зашеме
тяване на рибата

работа с основните ти
пове риболовни уреди;
извършване на манипу
лации по зашеметяване
на рибата

сръчност;
трудова дисциплина;
работа в екип;
отговорност;
издръжливост; физическа
сила;
наблюдателност;
логическо мислене;
комуникативност;
съобразителност

9. Използване спасителни лодки, сало видове индивидуални и
на спасителни ве, спасителни кръгове, колективни спасителни
средства.
спасителни ризи
средства;
инструкции за използ
ване; методика за оце
ляване в море

работа със спасителните
лодки при напускане на
кораба;
използване на спасител
ни ризи;
прилагане на индиви
дуални техники за оце
ляване;
предотвратяване и борба
с възникнали на борда
пожари

дисциплинираност;
справяне с критични си
туации;
самоконтрол

С Т Р.
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10. Прилагане на медицински ръковод
медицинска по ства, медикаменти, пре
мощ на постра вързочни материали
дал на кораба.
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характер и степен на
тежест на травмите или
заболяванията;
възможни причини

2.2. Тенденции в развитието на професионал
ното направление
Съществуват благоприятни агроекологични
условия и солидна материална база за отглеждане
на риба за консумация и за развитие на риболова
в сладководните водоеми в страната и в Черно
море. Разработени са и програми за производството
на риба в сладки води.
Тенденциите в развитието на съвременното
рибарство са свързани с интензификацията на про
изводствените процеси. Въвеждането на затворени
циркулационни системи, които пестят природни
ресурси (вода и енергия), изисква обучение на
кадрите и по-голяма специализация.
За работа в съвременните условия са необходими
допълнителни знания и умения, свързани със: нови
екологосъобразни технологии; автоматизация на
производствените процеси; нови и перспективни
видове аквабионти, източници на протеини и под
ходящи за интензивно отглеждане (ракообразни,
молюски, водорасли и др.).
2.3. Възможности за професионална реализация
Изпълнението на националните и регионалните
програми за икономическото развитие на предпри
ятията и стопанствата налага необходимостта от
квалифицирана работна ръка и ръководни кадри.
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Републи
ка България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.ХІІ.2005 г., Заповед № 884 от 7.ХІ.2006 г., Заповед
№ 969 от 28.ХІІ.2007 г. и Заповед № РД-01-1114 от
30.ХІІ.2008 г. на министъра на труда и социалната
политика, лицата, придобили трета степен на про
фесионална квалификация по професията „Техник
по промишлен риболов и аквакултури“, могат да
заемат длъжностите 1221-3008 Ръководител участък,
лов и риболов, 1311-9003 Управител, риболов, 51691008 Риболовен надзирател, 6151-1001 Работник
във ферма за аквакултури, 6151-1002 Работник,
ферма (рибовъд), 6151-2003 Фермер, отглеждащ
аквакултури, 6151-2004 Фермер, рибовъд, както и
други длъжности, включени при актуализиране
на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професио
налната квалификация
Лицата, придобили трета степен на профе
сионална квалификация по професията „Техник
по промишлен риболов и аквакултури“, могат
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оказване на медицинска самоконтрол;
помощ на пострадал на дисциплинираност;
кораба с помощта на отговорност
консултации по радиото;
вземане на ефективни
мерки при случаи на
злополука или заболява
ния, типични за корабни
условия;
прилагане на техники за
оцеляване на море;
спазване на правила
та за противопожарна
безопасност и борба с
пожарите;
осигуряване на лична
безопасност

да продължат обучението си по професия „Ри
бовъд“ – трета степен на професионална ква
лификация, или по професия „Корабоводител“,
като обучението им по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и по отрасловата
задължителна професионална подготовка – единна
за всички професии от професионалното направ
ление в съответствие с ДОИ за придобиване на
квалификация по професии, се зачита.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията
„Техник по промишлен риболов и аквакултури“
е обучаваните да придобият професионални ком
петенции за построяване и ремонт на риболовни
уреди, риболов, развъждане и отглеждане на рибни
и други водни организми.
3.1. Цели за формиране на ключови компе
тенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
„Техник по промишлен риболов и аквакултури“
обучаваният трябва да:
– спазва правилата за безопасност при работа
с риболовни уреди, не замърсява с работата си
околната среда;
– умее да работи в екип, разбира своята роля
в общата работа на екипажа;
– познава стопанското устройство на страната,
разбира съществуващите икономически отношения,
процеси и явления и прави изводи за факторите,
които ги пораждат;
– познава правата и спазва задълженията си
като участник в трудовия процес съгласно Кодекса
на труда и на сключения трудов договор;
– участва в разпределяне на задачите между
членовете на екипа, съдейства им и търси помощ
от тях, отнася се с чувство за отговорност при
изпълнение на задачата, която му е възложена;
– разбира своята роля в дейността на фирма
та, предприятието или институцията, старае се да
повишава квалификацията си;
– осъществява комуникация с клиенти и
екипажа на различни равнища, като познава уп
равленската структура на фирмата;
– умее да попълва бланки, изготвя справки,
съставя протоколи, молби и др.;
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– намира и съхранява информация в ком
пютъра, намира информация в Internet, ползва
електронна поща и др.;
– използва информация по професията на чужд
език, умее да осъществява кратка комуникация
на чужд език.
3.2. Цели за формиране на базисни компетен
ции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка, един
на за всички професии от направление „Рибно
стопанство“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– разпознава, правилно поддържа и съхранява
основните средства и предмети на труда за работа
в рибното стопанство и риболова;
– познава биологията на рибите със стопанско
значение;
– познава и прилага технологиите за рибо
въдство и аквакултури;
– познава организацията на стопанството,
предприятието и правомощията на длъжностните
лица;
– разчита и ползва информация от техническа
и технологична документация – схеми, чертежи,
скици, спецификации;
– знае и прилага правилата за първична об
работка, съхранение и транспорт на отгледаната
или уловена риба;
– съхранява и поддържа правилно материални
ресурси, машини и механизми, апаратура;
– познава и прилага ефективни мероприятия
при експлоатация на водните басейни.
3.3. Цели за формиране на специфични компе
тенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
за професията „Техник по промишлен риболов
и аквакултури“ задължителна професионална
подготовка
След завършване на обучението по специал
ността обучаваният трябва да:
– познава мрежените, въжените и другите
материали за изработване и ремонт на риболовни
уреди;
– работи с основните инструменти и машини
при построяване и ремонт на риболовни уреди;
– разчита чертежи на риболовни уреди и
спецификации и изчислява основни параметри
по тях;
– прилага технологичната последователност
за изработване и ремонт на видовете мрежени
риболовни уреди;
– контролира качеството на извършената ра
бота в съответствие с нормативните изисквания;
– познава конструктивните особености и ус
тройство на риболовни уреди;
– извършва риболов в различни водни басей
ни със съответстващия за обекта на риболов вид
риболовен уред;
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– познава основните и спомагателните меха
низми и елементи, използвани за риболов;
– прилага технологичната последователност
при риболова и първичната обработка на улове
ната риба;
– планира и организира изпълнението на
текущите задачи и решава възникнали проблеми,
свързани с осъществяване на риболова;
– поддържа корпуса, устройствата, системите и
механизмите на кораба и рибовъдните стопанства
в съответствие с международните и националните
изисквания;
– използва хидроакустични риборазузнавател
ни прибори и средства;
– съхранява и опазва околната среда;
– избира подходящи фуражи, определя дажбите
и начина на хранене;
– прилага промишлено размножаване на риби;
– извършва интензификация на рибовъдството;
– извършва риболов и отглежда риба и други
водни организми при спазване на технологичната
последователност;
– умее да работи с риболовните машини и
механизми на кораба в съответствие с правилата
за безопасна работа и опазване на околната среда;
– планира и организира изпълнение на те
кущите задачи и решава възникнали проблеми,
свързани с рибовъдната дейност.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика, се
регламентира с учебен план и учебни програми,
които се разработват на базата на ДОИ за придо
биване на квалификация по професията „Техник
по промишлен риболов и аквакултури“.
Съдържанието на обучението по професията
„Техник по промишлен риболов и аквакулту
ри“ – трета степен на професионална квалифи
кация, е представено в табл. 2.
Таблица 2
Професионални
компетенции

Тематични области

1

2

Обща задължителна професионална подготовка – единна
за всички професионални направления
1. Спазва прави
лата за безопасна
работа, не замър
сява с работата
си околната сре
да при работа с
риболовна техника
и за аквакултури.

здравословни и безопасни условия
на труд;
пожарна и аварийна безопасност;
долекарска помощ;
опазване на околната среда.

2. Познава пазар
ните отношения,
мястото и ролята
на отделните лица,
фирмите, институ
циите и държавата
в тях.

обекти и субекти на пазара;
икономически процеси, явления и
отношения;
стопанско устройство на обществото;
документи и документооборот.
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3. Познава правата
и задълженията си
в трудовия про
цес съгласно КТ
и изпълнението на
сключения трудов
договор.

трудовоправни отношения;
социално осигуряване;
данъчна система;
трудови норми;
трудовоправно законодателство;
трудовоправни отношения в производ
ственото звено;
нормиране на труда;
заплащане на труда;
социално и здравно осигуряване;
длъжностна характеристика;
структура на фирмата.

4 . Уч а с т в а п р и
разпределяне на
задачите между
членовете на еки
па, съдейства им
и търси помощ от
тях, отнася се с
чувство за отго
ворност при из
пълнение на за
дачата, която му
е възложена.

организация на трудовия процес;
трудова динамика;
мотивация и контрол;
психологична структура на трудовата
дейност.

5. Разбира своята потребности и способности на личност
роля в дейност та за саморазвитие;
та на фирмата, заплащане на труда, трудови норми.
предприятието
или институция
та, старае се да
повишава квали
фикацията си.
6.Осъществява ко
муникация с кли
енти и колеги на
различни равнища,
като познава упра
вленската структу
ра на фирмата.

трудовоправни отношения;
водене на разговор;
устройствени правилници;
нормативна уредба за рибовъдния
отрасъл.

7. Умее да попъл представяне в писмен вид на: молба,
ва бланки, изготвя отчет, заявка
справки, съставя
протоколи, молба
и др.
8. Ползва програм
ни продукти, свър
зани с професио
налната дейност.

конфигурация на компютъра;
устройство за въвеждане и съхраняване
на данни;
съхраняване и намиране на инфор
мация;
работа с програмни продукти за съ
ставяне на таблица и текст

9. Осъществява
комуникация на
чужд език на ра
ботното място.

най-често употребявана лексика, чете
не на текстове (стандарти, нормативни
документи, каталози, инструкции,
указателни надписи и др.);
разговор (елементарни изрази и прости
изречения);
думи и изрази, свързани с професио
налните задачи (каталози, инструкции,
упътвания, параметри, схеми) –
говоримо и писмено

Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии от професионално
направление „Рибно стопанство“
10. Познава био
логията на рибите
със стопанско зна
чение и на други
водни организми.

стопански видове риба, обект на из
куствено възпроизводство;
анатомично устройство и физиология
на рибите и други водни организми
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11. Познава орга нормативни документи в производ
низацията на риб ството;
ното стопанство организация на работното място
и правомощията
на длъжностните
лица.
12. Знае и при
лага правилата
за съхранение и
транспорт на от
глежданата или
уловената риба.

първична обработка на рибната сурови
на на риболовните кораби: промиване,
сортиране, охлаждане;
начини за съхранение на рибата

Специфична за професията 624020 „Техник по промишлен
риболов и аквакултури“ задължителна професионална
подготовка
Специалност: 6240201 „Промишлен риболов и аквакултури“
13. Разпознава и
правилно поддър
жа и съхранява ос
новните средства и
предмети на труда
за работа в рибно
то стопанство и
риболова.

риболовни материали;
въжени изделия;
мрежени материали;
класификация на риболовните уреди;
съхранение и опазване на риболовни
уреди.

14. Разчита и полз
ва информация
от техническа и
технологична до
кументация – схе
ми, чертежи, ски
ци, спецификации.

условни знаци в техническата докумен
тация на риболовните уреди;
разчитане на чертеж на дънен трал;
разчитане на чертеж на пелагичен трал;
сборни и детайлизирани чертежи.

15. Познава мре риболовни материали, използвани в
жените, въжените рибната промишленост;
и други материали обработка на риболовните материали.
за изработване на
риболовни уреди.
16. Работи с ос плетене на мрежи;
новните инстру разкрояване на мрежи;
менти и машини ремонт на риболовни уреди.
при изграждане и
ремонт на рибо
ловни уреди.
17. Разчита черте
жи и специфика
ции на риболовни
уреди, изчислява
основните пара
метри по тях.

разчитане чертеж на дънен трал;
разчитане чертеж на пелагичен трал;
изчисляване цикъл на кройка;
изчисляване размери на мрежени
платна.

18. Прилага тех
нологичната по
следователност
при изработване
и ремонт на ви
довете мрежени
риболовни уреди.

обща технология на построяване на
риболовни уреди;
технология на ремонта на риболовни
уреди.

19. Контролира
качеството на из
вършената работа
в съответствие с
нормативните из
исквания.

технологична инструкция за постро
яване на трал;
оптимални режими за работа на ма
шините.

20. Познава кон
структивните осо
бености и устрой
ството на риболов
ните уреди.

класификация на риболовните уреди;
конструкция на барчосващите мрежи;
конструкция на гъргър;
конструкция на далян;
конструкция на трал;
конструкция на грибовете;
конструкция на рибни помпи.
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21. Извършва ри риболов с далян;
болов в различни риболов с трал;
водни басейни със риболов с морски гриб.
съответстващия за
обекта на риболов
риболовен уред.
22. Познава основ
ните и спомагател
ните механизми и
елементи, използ
вани за риболов.

трални лебедки и ваерни лебедки – ус
тройство, принцип на действие и
приложение;
товарни лебедки;
мрежени барабани.

23. Прилага тех
нологична после
дователност при
риболова и пър
вичната обработка
на уловената риба.

нормативни документи в риболова;
организация на гъргърулова;
организация на тралния риболов;
организация на риболов с далян.

24. Планира и ор
ганизира изпълне
нието на текущите
задачи и решава
възникнали про
блеми, свързани
с осъществяването
на риболова.

влияние на метеорологичните условия
върху процеса на риболов;
здравословни и безопасни условия на
труд при риболов.

25. Познава сред светлинни полета;
ствата за оптими електрически полета;
зация на риболова. акустични полета.
26. Прилага про получаване и оплождане на хайвера;
мишлено размно инкубиране на хайвера.
жаване на рибата.
27. Извършва ме торене;
лиоративни меро калциране;
приятия в рибо борба с водната растителност.
въдството.
28. Разработва и отглеждане на шаран в садки;
прилага техноло отглеждане на пъстърва в садки;
г и ч н а т а п о с л е  оборудване на садково стопанство.
дователност на
индустриалното
рибовъдство.
29. Планира и ор
ганизира изпълне
нието на текущите
задачи и решава
възникнали про
блеми, свързани с
рибовъдна дейност.

ролята на външната среда при отглеж
дането на риба;
здравословни и безопасни условия на
труд и хигиенни норми и изисквания
при отглеждането на рибата.

30. Провежда не
обходимите дейст
вия при извънред
ни обстоятелства
на кораба.

оповестяване възникването на аварий
на ситуация на кораба;
борба с пожар на борда на кораба;
оказване на първа медицинска помощ;
действия при терористичен акт на
кораба.

5. Система за оценяване

Оценяването на знанията, уменията и профе
сионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионал
но образование и обучение e в съответствие
с изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за
системата за оценяване, издадена от министъра
на образованието и науката (обн., ДВ, бр. 37
от 2003 г.; попр., бр. 48 от 2003 г.; изм., бр. 46
от 2004 г., бр. 65 от 2005 г., бр. 70 от 2008 г.,
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бр. 11 и 73 от 2009 г.). При оценяването се
определя степента на постигане на поставените
цели на обучението.
Оценките от проверките се изчисляват по
шестобалната система.
5.1. Оценяване на междинно ниво
5.1.1. По теория:
Слаб 2 – Обучаваният не е осмислил основ
ни понятия, не умее да дефинира и не познава
основни факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 – Обучаваният познава основната
терминология, свързана с експлоатацията на
пристанищата и флота, умее да възпроизвежда
усвоените знания.
Добър 4 – Обучаваният разбира и обяснява
зависимости, закономерности и принципи в
изучаваните процеси, методи и обекти; умее да
прилага усвоените знания в познати ситуации.
Много добър 5 – Обучаваният прилага ус
воените знания в изменена ситуация; умее да
планира изпълнението на поставените задачи;
подбира методи за анализ в зависимост от
изследвания обект и условията за провеждане.
Отличен 6 – Обучаваният прилага усвоените
знания в нова ситуация, умее да планира и
аргументира изпълнението на поставените за
дачи; подбира и обосновава методите за анализ
и контрол в зависимост от изследвания обект
и условията за провеждане; оценява и интер
претира резултатите съобразно предварително
зададени критерии.
5.1.2. За оценяване по практика:
Слаб 2 – Обучаваният не умее да изпълнява
безопасно отделни операции.
Среден 3 – Обучаваният изпълнява поставе
на практическа задача по предварително дадени
указания, спазвайки правилата за безопасен
труд; прави грешки в работата си.
Добър 4 – Обучаваният изпълнява самос
тоятелно поставена практическа задача по
предварително дадени указания, спазвайки
правилата за безопасен труд; допуска малки
грешки в работата си.
Много добър 5 – Обучаваният изпълнява
напълно самостоятелно поставена практическа
задача, спазвайки правилата за безопасен труд;
обосновава начина и последователността на
анализа; открива и анализира незначителни
грешки в своята работа.
Отличен 6 – Обучаваният изпълнява на
пълно самостоятелно поставена практическа
задача в непозната ситуация, спазвайки прави
лата за безопасен труд; съставя план за работа,
обосновава начина и последователността на
анализа; оценява резултатите и качеството на
работата – своята и на всеки член от екипа.
Оценяването се извършва и чрез изпълнение
на практически задания с разработени критерии
за оценяване.
5.1.3. При оценяване на обучение, органи
зирано на модулен принцип, се разработва
система за оценяване, която включва:
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– описание на професионалните компетен
ции, които ще бъдат проверявани при всяко
изпитване;
– определяне на минималния брой точки,
при които обучаваният се счита за издържал
(обучаваният е овладял минималните знания
и умения, необходими да продължи обучени
ето му);
– определяне на критерии за оценяване на
всяка задача от изпитването;
– въвеждане на коефициент за тежест за
всяка изпитна процедура при оформяне на
окончателната оценка;
– задаване на формула (скала) за изчис
ляване на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване – устно
изпитване, писмено изпитване, тестове (спе
циализирани по предмети и модули), изпитни
практически задания и др., се разработват в
съответствие с научните изисквания за всеки
от тях. Степента на трудност на конкретните
въпроси, задачи, задания и др. се съобразява
с равнището на професионални компетенции,
зададено в т. 3 „Цели на обучението“.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета
степен на професионална квалификация по
професията „Техник по промишлен риболов и
аквакултури“ са два – по теория на професията
и по практика на професията, и се провеждат
по национална изпитна програма, утвърдена
от министъра на образованието и науката в
съответствие с ДОИ за придобиване на квали
фикация по професията „Техник по промишлен
риболов и аквакултури“.
5.2.1. Изпит по теория – критериите за
оценяване са формулирани като обобщение
на целите от т. 3. Цели на обучението. Пока
зателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване,
както и тежестта им в общата оценка са пред
ставени в табл. 3.
Таблица 3

Критерии

Показатели

Тежест
%

1

2

3

1. Знания за
построяване и
ремонт на мре
жени риболов
ни уреди.

разпознава, разчита и из
ползва документацията на
риболовни уреди – чертежи,
спецификации, инструкции,
предписания, наредби, пра
вилници и др.;
описва методите за подбор,
безопасна употреба и съхра
нение на риболовните мате
риали и инструменти;
описва общата технология и
специфичните операции при
изработването на мрежените
риболовни уреди;
изчислява основните пара
метри на риболовните уреди.

20
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1

2

3

2. Знания за
конструкцията
на риболовните
уреди и техни
ката на риболов
с тях.

описва конструктивните
особености на риболовните
уреди;
обосновава избора на обекти
те за риболов за съответния
риболовен уред;
обосновава избора на опти
мизационните полета, при
лагани за риболовния уред;
описва техниката на риболов
с риболовните уреди;
използва стандартни терми
ни и изрази, използвани в
риболова.

35

3. Знания за
експлоатацията
и поддръжката
на машините
и механизми
те в риболова
и рибовъдните
стопанства.

описва принципа на действие
и устройството на машините
и механизмите за промишлен
риболов;
описва принципа на действие
на механизмите, използвани
в рибовъдните стопанства;
знае правилата за тяхната
експлоатация и поддръжка;
знае основните параметри
при експлоатацията им.

15

4. Знания за
развъждане,
отглеждане и
хранене на риба
за консумация.

описва биологичните особе
ности на отглежданата риба
и други водни организми;
описва технологията на от
глеждане на различните ви
дове риба и други водни
организми;
биотехника за размножаване
на стопанските видове риба
и други водни организми;
знае болестите по отделни
те видове риба и тяхното
лечение;
описва основните видове
храни, приготвянето на хра
нителните дажби.

15

5. Знания за
здравословни
и безопасни ус
ловия на труд
и опазване на
околната среда.

знае мерките за безопасност и
опазване на човешкия живот;
описва начините за оказване
на долекарска помощ при
авария на кораб;
знания за безопасна работа и
опасни ситуации на кораба;
знания за сигнализацията за
оповестяване на възникнала
аварийна ситуация на кораба;
знания за опазване на околна
та среда при корабоплаване
и риболов;
описва действията, които се
предприемат за овладяване
на възникнали извънредни
обстоятелства на кораба.

10

6. Знания по чете професионални тексто
чужд език.
ве – стандарти, нормативи,
каталози, инструкции, ука
зателни надписи и др.;
участва в разговор – владее
елементарни изрази и прости
изречения;
използва стандартни термини
и изрази, свързани с изпъл
нение на професионалните
задачи.

5

Общо

100

5.2.2. Изпит по практика – критериите за
оценяване са формулирани като обобщение на
целите от т. 3. Цели на обучението. Показателите
за оценяване отразяват степента на постигане
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на целите. По време на изпита обучаваните се
поставят при еднакви, предварително известни
условия и им се дават указания за работа.
Критериите и показателите за оценяване и те
жестта им в общата оценка са представени в табл. 4.
Таблица 4
Критерии

Показатели

Тежест
%

1. Спазва
правилата
за безопас
ни условия
на труд и
опазване
на околна
та среда.

Употребява правилно и по безо
пасен начин предметите и сред
ствата на труда.
Не замърсява околната среда
при изработването и ремонта на
риболовните уреди.
Не допуска опасни ситуации по
време на работа, компетентно
и своевременно реагира при
критични обстоятелства.
Избира и използва правилно
лични предпазни средства.

5

2. Правил
но подбира
асортимен
та мрежи
и въжета в
зависимост
от изпитно
то задание

Умее да разчита чертежа на
риболовния уред и да прилага
извлечената информация.
Умее да изчислява основни пара
метри по чертеж на риболовния
уред.

10

3. Разчита
чертеж на
дънен и
пелагичен
трал

Разчита условните обозначения
върху чертеж на трал.
Разчита размерите в чертеж на
трал.
Разчита сборъчен и детайлизиран
чертеж на трал.

20

4. Спазва
техноло
гичната
последова
телност при
изпълнение
на опера
циите на
изпитното
задание

Определя самостоятелно техно
логичната последователност на
операциите.
Спазва технологичната последо
вателност в процеса на работа.

10

5. Качество
на изпъл
нение на
изпитното
задание

Осигурява съответствие на всяка
завършена операция с изисква
нията на съответната технология.
Спазва изискванията на правил
ниците, наредбите и предписания
та, свързани с изпитното задание
(материали, инструменти, лични
предпазни средства).
Изпълнява задачата в поставе
ния срок.

50

6. Ефектив
на органи
зация на
работното
място

Подрежда правилно инструменти
и материали, за да осигури точно
спазване на технологията.
Употребява материалите целе
съобразно.
Работи с равномерен темп в
определеното време.

5

Общо
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5.3. Удостоверяване на професионалното обра
зование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Техник по про
мишлен риболов и аквакултури“ се удостоверява
с диплома за завършено средно образование и
свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с при
добиване на трета степен на професионална ква
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лификация по професията „Техник по промишлен
риболов и аквакултури“ се удостоверява със сви
детелство за професионална квалификация.
6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учеб
ни кабинети, а по практика – в работилница по
риболовна техника, учебен далян, учебен кораб и
базови рибовъдни стопанства.
6.1. Учебни кабинети
В учебен кабинет се провежда обучението по
теория на професията. Учебно-материалната база
трябва да обхваща методически, дидактически,
технически и материални средства, необходими за
качествено и пълноценно провеждане на основните
дейности и процеси, свързани с преподавателската
и учебната дейност. Учебните кабинети трябва да
отговарят на санитарно-хигиенни норми.
6.1.1. Основно оборудване и обзавеждане – ра
ботно място за всеки обучаван (учебна маса, стол,
компютърна техника), работно място на обуча
ващия (учебна маса, стол, компютърна техника),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за
окачване на табла, платно за прожектиране, аудио
визуална техника (диапроектор, шрайбпроектор,
мултимедиен проектор, компютър и др.), други
средства за обучение и дидактическа техника.
6.1.2. Учебни помагала – табла с мостри на
риболовни материали (на рибарски тирета, син
тетични мрежи и растителни въжета); схеми за
конструкцията на различните риболовни уреди,
макети на гъргър, кораб с трал, даляни; филми
за техниките на риболов с различни риболовни
уреди, схеми за устройството на различни видове
механизми за риболов и аквакултури, филми за
рибовъдство; схеми по аквакултури.
6.2. Учебни работилници
6.2.1. Основно оборудване – хранилище за
мрежи, въжета, рибарско тире и инструменти,
устройство за заточване на ножове, индивидуални
куки за плетене на мрежи; машина за рязане на
въжета, машина за изработване на гаши, макети
на основните риболовни уреди, образци на ос
новните технологични операции за изработване
на риболовни уреди.
6.2.2. Помощно оборудване – ножове, метър,
сваи, шаблони за мерене на мрежите.
6.2.3. Инструменти – игли за плетене, калъпчета
за ръчно плетене.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Техник по промишлен риболов и аквакултури“ се
извършва от лица с образователно-квалификаци
онна степен „магистър“, „бакалавър“ по специал
ности от професионално направление „Транспорт,
корабоплаване и авиация“ от област на висше
образование „Технически науки“ от Класификатора
на областите на висше образование и професио
налните направления (ДВ, бр. 64 от 2002 г.).
8. Процедури за преглед и актуализиране на ДОИ
Апробиране на ДОИ в обучаващите институции
по професията.
Текущ мониторинг на дейностите, свързани с
внедряване на ДОИ.
Ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост и промяна на нор
мативната база.
729
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ДЪРЖАВЕН

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение на Наредба № 21 от
1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската
народна банка (обн., ДВ, бр. 28 от 1998 г.;
изм. и доп., бр. 118 от 1998 г.; попр., бр. 124
от 1998 г.; изм., бр. 50 от 2000 г., бр. 68 от
2002 г., бр. 110 от 2003 г.; бр. 48 и бр. 103 от
2004 г., бр. 20, 37, 62 и 93 от 2005 г., бр. 19,
48 и 94 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г. и бр. 94
и 104 от 2008 г.)
§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Банките поддържат задължителни
минимални резерви по сетълмент-сметките
си в RINGS и по други сметки със специално
предназначение в левове и в евро в БНБ.
(2) За резервни активи се признават и:
1. 50 % от касовите наличности, включително
в АТМ устройствата на банките;
2. средствата по сетълмент-сметките на
банките в националния системен компонент
на TARGET2 в размер, равен на 10 % от из
числената за периода по чл. 7 среднодневна
стойност на наредените от тях плащания, с
успешно завършен сетълмент.“
§ 2. Тази наредба се издава на основа
ние чл. 41, ал. 2 от Закона за Българската
народна банка, приета е с Решение № 7 от
21.І.2010 г. на УС на БНБ и влиза в сила от
1 февруари 2010 г.
Управител: Ив. Искров
666
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 20 от 2009 г. за издаване на одобрения по
чл. 11, ал. 3 от Закона за кредитните институции (ДВ, бр. 36 от 2009 г.)
§ 1. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3:
а) в буква „а“ съюзът „и“ се заменя със за
петая, а накрая се добавя „и дружествата със
специална инвестиционна цел“;
б) в буква „б“ накрая се поставя запетая и
се добавя „презастрахователите и здравнооси
гурителните дружества“;
в) в буква „д“ накрая се добавя „или ли
цензирани или регистрирани по друг закон“;
г) създават се нови букви „е“ и „ж“:
„е) дружествата за електронни пари;
ж) операторите на платежна система;“
д) досегашната буква „е“ става буква „з“
и в нея думите „букви „а“ – „д“ се заменят с
„букви „а“ – „ж“.
2. В т. 4 накрая се добавя „или финансов
надзор върху предприятия по т. 3“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 11,
ал. 3 от Закона за кредитните институции и е
приета с Решение № 8 от 21.І.2010 г. на Упра
вителния съвет на Българската народна банка.
Управител: Ив. Искров
667

Поправка. Министерският съвет прави следната поправка в Постановление № 323 на Министерския съвет
от 2009 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет (ДВ, бр. 1 от 2010 г.):
1. В § 1, т. 6 буква „б“ да се чете:
„б) създава се нова ал. 3:
„(3) Към становищата на другите органи на централната изпълнителна власт по ал. 2 се прилага и ста
новище от министъра на отбраната за всеки конкретен случай.“
2. В § 2, т. 3 буква „б“ да се чете:
„б) в т. 3:
аа) на ред „зам.-министър на транспорта“ накрая се поставя запетая и се добавя „информационните
технологии и съобщенията“;
бб) на ред „зам.-началник на Генералния щаб на Българската армия“ думите „Генералния щаб на Бъл
гарската армия“ се заменят с „отбраната“;
вв) ред „председателят на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения“ се заличава;
гг) на ред „зам.-министър на образованието и науката“ след думата „образованието“ се поставя запетая
и се добавя „младежта“;
дд) ред „зам.-министър на извънредните ситуации“ се заличава.“
768
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-2
от 6 януари 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народ
ната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на
частни детски градини и училища разрешавам на
„Конто Трейт“ – ЕООД, представлявано от Светлана
Василева Панева, съдебна регистрация – решение
от 18.ХІ.2003 г. по ф.д. № 2938/2003 г. по описа за
2003 г. на Варненския окръжен съд, ЕИК 103840391,
със седалище и адрес на управление Варна, район
„Младост“, ул. Цанко Дюстабанов 10, ет. 6, ап. 13, да
открие Частно начално училище „Симона“ – Варна.
Училището има право да организира и провежда
обучение в дневна форма по утвърден учебен план
за начален етап на основната степен на образование.
Училището има право да издава удостоверение за
завършен клас, удостоверение за завършен I клас и
удостоверение за завършен начален етап на основно
образование.
Официалният адрес на Частно начално училище
„Симона“ – Варна, е: Варна, ул. Заменхоф 7.
Обучението се провежда на адрес: Варна, ул.
Заменхоф 7.
Училището се управлява и представлява от Ве
селина Стефанова Илиева.
Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-3
от 7 януари 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 3 и 7 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища и във връзка с молба
от лицето, получило разрешение за откриване на
Частна целодневна детска градина „Джани Ро
дари“ – София, изменям Заповед № РД-14-14 от
16.ІІІ.2006 г. (ДВ, бр. 28 от 2006 г.); изм. и доп. със
Заповед № РД-14-155 от 28.VІІ.2006 г. (ДВ, бр. 66
от 2006 г.); изм. и доп. със Заповед № РД-14-84 от
18.V.2007 г. (ДВ, бр. 45 от 2007 г.), както следва:
След думите: „адрес София, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 158 (в сградата на ВТУ „Тодор Каблешков“)“
се прибавят и думите: „София, кв. Слатина, ул. Гео
Милев 158, корпус 4, ет. 1 от ВТУ „Тодор Каблешков“.
Думите: „Детската градина се управлява и
представлява от Веселка Николова Върбанова“ се
заменят с думите: „Детската градина се управлява
и представлява от Ваня Йорданова Мадамлиева“.

ЗАПОВЕД № РД-14-04
от 7 януари 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правил
ника за прилагане на Закона за народната просвета
и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища разрешавам на „Бо Ри
Ку“ – ЕООД, представлявано от Боряна Николаева
Краевска, съдебна регистрация – решение № 5033 от
9.VІІІ.2006 г. по ф. д. № 2459/2006 г. по описа за 2006 г.
на Пловдивския окръжен съд, БУЛСТАТ 160056467,
със седалище и адрес на управление – Пловдив, ул.
Тракия 60А, ет. 6, ап. 23, да открие Частна детска
градина „Детство мое“ – Пловдив.
Възпитанието и образованието в детската градина
се организират и провеждат по утвърдена програма в
съответствие с държавното образователно изискване
за предучилищно възпитание и подготовка.
Детската градина има право да издава удостове
рение за завършена подготвителна група.
Официалният адрес на Частна детска градина
„Детство мое“ – Пловдив, е: Пловдив, ул. Гладстон
38, УПИ І-649,650, кв. 155.
Възпитанието и обучението на децата се про
веждат на адрес: Пловдив, ул. Гладстон 38, ,УПИ
І-649,650, кв. 155.
Детската градина се управлява и представлява
от Николай Иванов Краевски.
Министър: С. Игнатов
685

ЗАПОВЕД № РД-14-5
от 7 януари 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от Правил
ника за прилагане на Закона за народната просвета
и чл. 17 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища разрешавам на „Детски
свят – Бояна“ – ЕООД, представлявано от Румяна
Петрова Жечкова, регистрирано по ЕИК 200097834
по търговския регистър в Агенцията по вписванията,
със седалище и адрес на управление – София 1111,
община Столична, район „Слатина“, ул. Николай
Коперник 28 – 30, ет. 3, ап. 3, да открие Частна
детска градина „Палави крачета“ – София.
Възпитанието и образованието в детската гра
дина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образова
телно изискване за предучилищно възпитание и
подготовка.
Детската градина има право да издава удосто
верение за завършена подготвителна група.
Официалният адрес на Частна детска градина
„Палави крачета“ – София, е: София, кв. Бояна,
ул. Брезите 16, ,УПИ ХІ-447, кв. 61.
Възпитанието и обучението на децата се про
веждат на адрес: София, кв. Бояна, ул. Брезите 16,
УПИ ХІ-447, кв. 61.
Детската градина се управлява и представлява
от Анита Серафимова Гонева-Георгиева.

Министър: С. Игнатов
684

Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-6
от 7 януари 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, пре
образуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частна полу
дневна детска градина „Къщата на Алиса и нейните
приятели“ – София, изменям Заповед № РД-14-140
от 16.ІХ.2003 г. ( ДВ, бр. 87 от 2003 г.), както следва:
1. Думите: „Николай Димитров Павлов, ЕГН
5305276769“ се заменят с думите: „Златина Димитрова
Милева, ЕГН 6501236978“.
2. Думите: „София, район „Оборище“, ул Кракра
2А, стаи № 211, 212 и 213 в сградата на Дом на
културата „Средец“ се заменят с думите: „София,
район „Оборище”, ул. Асен Златаров 18, ет. 1“.

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-9
от 12 януари 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 2 и 8 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета, като
взех предвид становището на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-54 от 13.І.2009 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1194 от 10.VІІІ.2009 г. и
Заповед № РД-09-1698 от 5.Х.2009 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, отказвам
закриване на Детски комплекс – гр. Севлиево, об
щина Севлиево, област Габрово, поради следното:
Направеното предложение е след регламентира
ния срок по чл. 12, ал. 6 ППЗНП и не отговаря на
условията по чл. 12, ал. 7 поради наличие на 421
ученици в обслужващото звено. Не е налице намаля
ване на учениците в групите на обслужващото звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Вър
ховния административен съд.

Министър: С. Игнатов

Министър: С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-7
от 7 януари 2010 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 3 от Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, пре
образуване, промени и закриване на частни детски
градини и училища във връзка с молба от лицето,
получило разрешение за откриване на Частно
основно училище с ранно чуждоезиково обучение
„Класик“ – Пловдив, изменям Заповед № РД-14-28
от 20.V.1997 г. (ДВ, бр. 49 от 1997 г.); изм. и доп. със
Заповед № РД-14-102 от 17.ХІ.1998 г. (ДВ, бр. 146
от 1998 г.); изм. и доп. със Заповед № РД-14-139 от
10.VІІ.2002 г. ( ДВ, бр. 73 от 2002 г.); изм. и доп.
със Заповед № РД-14-94 от 4.VІ.2004 г. (ДВ, бр. 53
от 2004 г.), както следва:
Думите: „Пловдив, ул. Генерал Данаил Нико
лаев 75“ се заменят с думите: „Пловдив, ул. Лейди
Странгфорд 7, имот 456, кв. 65 в централна градска
част на Пловдив“.

ЗАПОВЕД № РД-14-10
от 19 януари 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 5 и чл. 33а, ал. 1,
т. 3 от Закона за народната просвета във връзка с
оптимизиране числеността на персонала на второ
степенните разпоредители с бюджетни кредити към
министъра на образованието, младежта и науката
изменям Заповед № РД-14-123 от 18.ХІІ.2001 г.,
изменена със заповеди № РД-14-1 от 25.І.2002 г.,
№ РД-14-163 от 19.V ІІІ.20 02 г., № РД-14-149 от
2.Х.2003 г., № РД-14-67 от 1.VІ.2004 г., № РД-14-01
от 7.І.2005 г., № РД-14-33 от 21.ІV.2005 г., № РД-14-52
от 3.V.2007 г., № РД-14-278 от 2007 г., № РД-14-10
от 15.ІІ.2008 г. и № РД-14-328 от 16.VІІ.2008 г., като
точка 4 се изменя така:
„4. Определям численост на персонала 40 щатни
бройки.“
557

Министър: С. Игнатов

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
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ЗАПОВЕД № РД-14-8
от 12 януари 2010 г.
На основание чл. 12, ал. 2 и 8 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета, като
взех предвид становището на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09–54 от 13.І.2009 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1194 от 10.VІІІ.2009 г. и
Заповед № РД-09-1698 от 5.Х.2009 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, отказвам
закриване на Център за работа с деца – гр. Априлци,
община Априлци, област Ловеч, поради следното:
Направеното предложение е след регламентира
ния срок по чл. 12, ал. 6 ППЗНП и не отговаря на
условията по чл. 12, ал. 7 поради наличие на 104
ученици в обслужващото звено. Не е налице намаля
ване на учениците в групите на обслужващото звено.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред Вър
ховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
746

Министър: С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-18-86
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на гр. Омуртаг, община Омуртаг,
област Търговище.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Търговище.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-87
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Борово, община Борово, област
Русе.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните лица
по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-88
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Ловци и с. Чурка, община Мадан,
област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-90
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Девин, община Девин, област
Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 2.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-91
от 19 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Тервел, община Тервел, област
Добрич.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 22.V.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-89
от 18 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал.1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Иваново, община Иваново,
област Русе.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.

ЗАПОВЕД № РД-18-92
от 19 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Крушари, община Крушари,
област Добрич.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.

Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-93
от 23 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж, област
Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.VІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
788

ЗАПОВЕД № РД-18-94
от 29 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Шейново, община Казанлък,
област Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.VІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-95
от 29 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Котел (без територията на када
стрален район 504 – м. Чукарите), община Котел,
област Сливен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 11.VІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Сливен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-96
от 30 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на Крумовград, община Крумовград,
област Кърджали.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 26.ІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Кърджали.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-97
от 30 декември 2009 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на с. Енина, община Казанлък, област
Стара Загора.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.VІІ.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Стара Загора.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-1
от 11 януари 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри на
група поземлени имоти (кадастрални райони от
13 до 19), находящи се в местностите „Бозалъка“,
„Долен юрт“, „Голия кайряк“ и „Николаева нива“
в землището на с. Стара река, община „Тунджа“,
област Ямбол.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 12.ХІІ.2008 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ямбол.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 2 ЗКИР.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати от
подадените до съда жалби, след изтичане на срока
за обжалване на заповедта.
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Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
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ОБЩИНА БАНСКО
РЕШЕНИЕ № 565
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-491 от 1.ХІІ.2009 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Кабели 20 kV от ТП „Дикта Инженеринг“ до
проектен ТП в ПИ 176118 до най-близък стълб на
ВЕЛ 20 kV „Бъндерица“ в местността Св. Иван,
землище на гр. Банско, община Банско, област
Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
769

РЕШЕНИЕ № 566
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-492 от 1.ХІІ.2009 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Кабелна линия 20 kV за КТП 3х800 kVа 20/0,4 kV
в ПИ 155115“ в местността Асаница, землище на
гр. Банско, община Банско, област Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
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РЕШЕНИЕ № 567
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-493 от 1.ХІІ.2009 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план
за „Реконструкция на съществуващ и изграждане
на нов битов канал от ПИ 153010 до същ. РШ“ в
местността Карантията, землище на гр. Банско,
община Банско, област Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
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РЕШЕНИЕ № 568
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-494 от 1.ХІІ.2009 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Кабел 20 kV за захранване на КТП в ПИ 153014“
в местността Карантията, землище на гр. Банско,
община Банско, област Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
772
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РЕШЕНИЕ № 569
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и предложение с вх.
№ ОС-01-495 от 1.ХІІ.2009 г. от кмета на община
Банско Общинският съвет – гр. Банско, одобрява
подробен устройствен план – парцеларен план за
„Изграждане на битов канал от ПИ 153008 до ПИ
153010“ в местността Карантията, землище на гр.
Банско, община Банско, област Благоевград.
Председател: Вл. Колчагов
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ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 111
от 22 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Белица, одобрява
ПУП – парцеларен план за обект: „Оптичен кабел
от базова станция на ул. Владимир Поптомов 48,
гр. Белица, до с. Краище. Трасето на оптичния кабел
е с обща дължина 5293,02 м и минава през имоти:
№ 03504.192.829, № 03504.217.880, № 03504.217.910,
№ 03504.230.917, № 03504.238.958, № 03504.235.940
и № 03504.236.942 – полск и п ът ища, собс т ве
ност на община Белица; имот № 03504.402.2014,
№ 03504.402.2094, № 03504.404.2093,
№ 03504.404.2095, № 03504.404.2157, № 03504.404.2066
и № 03504.404.2088 – улици, собственост на общи
на Белица; имот № 03504.247.939 – общински път
на община Белица; имот № 03504.950.1 – сто
пански двор, собственост на държавата; имот
№ 03504.234.948 – транспортни територии, соб
ственост на държавата; имот № 03504.235.965 – жп
линия, собственост на държавата.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решение
то подлежи на обжалване чрез община Белица до
Административния съд – Благоевград.
Председател: Х. Юруков
818

ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 130
от 17 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Божурище, одобрява подробен устрой
ствен план (ПУП) – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – за трасе на водо
провод с. Мала Раковица, в. з. Витошица, м. Остри
връх, в обхват каптаж, находящ се в поземлен имот
46259.7.21, преминаващ през територии, собственост
на МЗХ – Държавно лесничейство, по улици във
вилна зона Витошица, асфалтов път № 46259.7.137,
полски път № 46259.6.167, достигащ до поземлен
имот № 006172, м. Остри връх, в. з. Витошица, с.
Мала Раковица, обект на водоснабдяване.
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На основание чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез община Божурище до
Административния съд – София област.
Председател: П. Котупанова
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
ЗАПОВЕД № 09-10
от 25 януари 2010 г.
На основание § 4к, ал. 8 във връзка с § 4к,
ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на земе
делските земи, чл. 28б, ал. 8 от Правилника за
прилагане на Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и протоколи от 26.ХІ.2009 г. и
18.І.2010 г. на комисия, назначена със Заповед № РД09-215 от 19.ХІ.2009 г. на Областния управител на
област Кърджали, изменям: Заповед № РД-09-242
от 3.ХІІ.2008 г. на Областния управител на област
Кърджали за одобрение на план на новообразуваните
имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ в частта є, отнасяща се
за следните имоти по зони за земеделско ползване с
№ 3-6, 22, 27 и 28, попадащи съответно в землищата
на гр. Кърджали, с. Прилепци, община Кърджали:
имот с идентификационен № 40909.17.425 с площ
843 м 2 по скица-проект № 1/26.Х.2009 г. да се запише
на Юмер Изет Халил 600/843 части и на община
Кърджали 243/843 части; имот с идентификационен
№ 40909.17.614 с площ 210 м 2 по скица-проект № 1/11.
ХІІ.2009 г. да се запише на Тоню Гинев Тонев; имот
с идентификационен № 40909.17.589 с площ 5032 м 2
по скица-проект № 2/11.ХІІ.2009 г. да се запише на
Гергина Иванова Гинева; имот с идентификационен
№ 40909.17.615 (път) с площ 123 м 2 по скица-проект
№ 3/11.ХІІ.2009 г. да се запише на община Кър
джали; имот с идентификационен № 40909.5.38 с
площ 3004 м 2 по скица-проект № 7/27.Х.2009 г. да
се запише на наследниците на Петко Спиров Да
улджиев; имот с идентификационен № 40909.27.887
с площ 1747 м 2 по скица-проект № 8/27.Х.2009 г. да
се запише на Николай Петков Караколев 1500/1747
части и на община Кърджали 247/1747 части; имот
с идентификационен № 40909.27.1632 с площ 501 м 2
по скица-проект № 9/27.Х.2009 г. да се запише на
наследниците на Васко Радоев Бочевски; имот с
идентификационен № 40909.27.656 с площ 500 м 2 да
се запише на община Кърджали; имот с идентифи
кационен № 40909.27.1563 с площ 756 м 2 по скицапроект № 13/27.Х.2009 г. да се запише на община
Кърджали; имот с идентификационен № 40909.27.683
с площ 317 м 2 по скица-проект № 10/27.Х.2009 г.
да се запише на Димитър Делчев Митрев, Мария
Петкова Митрева – 300/317 части и на община
Кърджали 17/317 части; имот с идентификационен
№ 40909.27.1502 с площ 1034 м 2 по скица-проект
№ 11/27.Х.2009 г. да се запише на Руфат Байрямов
Салиев; имот с идентификационен № 40909.27.1544
с площ 919 м 2 по скица-проект № 5/10.ХІ.2009 г. да
се запише на наследниците на Тодор Димитров Ка
ракашев; имот с идентификационен № 40909.27.1225
да се заличи от ПНИ на ЗЗП № 27, землище гр.
Кърджали, община Кърджали; имот с идентификаци
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онен № 40909.27.737 с площ 300 м по скица-проект
№ 4/11.ХІІ.2009 г. да се запише на Атанас Паунов
Георгиев; имот с идентификационен № 40909.27.739
с площ 398 м 2 да се запише на Делчо Ванев Митев;
имот с идентификационен № 40909.27.690 с площ
1318 м 2 да се запише на община Кърджали; имот с
идентификационен № 40909.27.1501 с площ 3096 м 2
по скица-проект № 5/11.ХІІ.2009 г. да се запише на
Тодор Иванов Павлов; имот с идентификационен
№ 40909.27. 675 да се заличи от ПНИ на ЗЗП № 22, с.
Прилепци, община Кърджали; Заповед № РД-09-127
от 3.VІІ.2008 г. на Областния управител на област
Кърджали за одобрение на план на новообразуваните
имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ в частта є, отнасяща се
за следните имоти по зони за земеделско ползване
с № 24, 24а, намиращи се съответно в землищата
на с. Брош и с. Енчец, община Кърджали: имот с
идентификационен № 06567.126.12 с площ 600 м 2
по скица-проект № 2/26.Х.2009 г. да се запише на
Стефан Тодоров Чанев; имот с идентификационен
№ 06567.126.33 с площ 828 м 2 по скица-проект
№ 3/27.Х.2009 г. да се запише на община Кър
джали; имот с идентификационен № 06567.126.40
с площ 600 м 2 по скица-проект № 4/27.Х.2009 г.
да се запише на Любомир Димитров Панайотов;
имот с идентификационен № 06567.126.42 с площ
787 м 2 по скица-проект № 5/27.Х.2009 г. да се
запише на община Кърджали; разпореждането с
имот № 06567.126.42 да бъде преустановено от об
щина Кърджали до окончателното произнасяне на
съдебните институции по исковете, предявени към
Заповед № РД-09-127 от 3.VІІ.2008 г. на Областния
управител на област Кърджали (ДВ, бр. 66 от
2008 г.) за одобрение на план на новообразуваните
имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ, в тази му част; имот с
идентификационен № 06567.132.102 с площ 1393 м 2
по скица-проект № 1/10.ХІ.2009 г. да се запише на
наследниците на Мехмед Шабанов Мехмедов; имот
с идентификационен № 06567.132.69 с площ 895 м 2
по скица-проект № 4/10.ХІ.2009 г. да се запише на
наследниците на Мехмед Шабанов Мехмедов; имот
с идентификационен № 06567.132.115 с площ 830 м 2
по скица-проект № 3/10.ХІ.2009 г. да се запише на
наследниците на Мехмед Шабанов Мехмедов; имот
с идентификационен № 06567.132.74 (път) с площ
734 м 2 по скица-проект № 2/10.ХІ.2009 г. да се за
пише на община Кърджали; имот с идентификаци
онен № 27512.148.13 с площ 500 м 2 по скица-проект
№ 7/11.ХІІ.2009 г. да се запише на Емил Георгиев
Молев; имот с идентификационен № 27512.148.12 с
площ 590 м 2 по скица-проект № 8/11.ХІІ.2009 г. да
се запише на Георги Димов Башков; имот с иден
тификационен № 27512.148.9 (път) с площ 3395 м 2
да се запише на община Кърджали.
Заповедта подлежи на оспорване чрез областния
управител пред Административния съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
2

774

Областен управител: Ив. Таушанова

6. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение
№ 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен лихвен
процент (проста годишна лихва) в размер 0,24 на
сто считано от 1 февруари 2010 г.
890
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95. – Министърът на околната среда и водите на
основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „в“ – „бб“ и чл. 75 от Закона за водите
обявява, че е постъпила административна преписка
с искане за откриване на процедура за изменение на
издадено разрешително за ползване на повърхностен
воден обект – язовир „Кърджали“. Изменението
е в раздел „Цел на ползването: Риборазвъждане
в садки“, като се изменя така: „Аквакултури и
свързаните с тях дейности до 800 тона/годишно“, в
раздел „Място на ползване: язовир „Кърджали“, на
5000 м от язовирната стена на западния бряг под с.
Главатарци, община Кърджали, с площ 12 000 кв.м,
в зоната за рибовъдство, определена на място
съгласно Наредба № 24 от 2002 г. (ДВ, бр. 55 от
2002 г.)“, като се изменя така: „Язовир „Кърджали“,
на 5000 м от язовирната стена на западния бряг
под с. Главатарци, община Кърджали, с площ 30
000 кв. м, с географски координати на WGS-84 на
граничните точки: 1. 41°38′36.3″N, 25°18′43.2″; 2.
41°38′28.3″N, 25°18′36.1″; 3. 41°38′30.8″N, 25°18′32.4″;
4. 41°38′38.5″N, 25°18′40.8″, в зоната за аквакултури
съгласно Заповед № 305 от 17.09.2007 г. на изпъл
нителния директор на ИАРА“. Добавя се раздел
„Схема и технически параметри на съоръжени
ето: Рибовъдно стопанство – плаващи мрежени
клетки (садки) 280 броя садки при 5 м дълбочина.
Клетките са с размери 8м/ 8м, 4 броя понтони от
метални и полиетиленови тръби – РЕ 160, ∅ 426
и ∅ 530 мм“. Разширението на стопанството ще се
разреши при условия: За предотвратяване на нега
тивен ефект върху водите във връзка с храненето
и здравословния статус на аквакултурите ще се
извършва собствен мониторинг за качеството на
водата в обхвата на стопанството по задължителни
показатели, заложени в разрешителното за ползва
не на воден обект. Пунктовете за мониторинг ще
бъдат трайно сигнализирани, съгласувано с дирек
тора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район Пловдив“. Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона
за водите в 14-дневен срок от обнародването и
публичното обявяване на съобщението в община
Кърджали заинтересуваните лица могат да възра
зят срещу издаването на разрешителното и/или
да предложат условия, при които да бъде издадено
разрешителното, с оглед гарантиране на лични или
обществени интереси. Писмените възражения и/
или предложения се представят в Министерството
на околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“, отдел „Ползване на водите“.
713
11. – Министърът на околната среда и водите
на основание на постъпили заявления по чл. 51,
ал. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 ЗПБ открива
производство по предоставяне на разрешения за
търсене и/или проучване на: неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали в площ: „Невида“,
разположена в землищата на с. Клисура, с. Розино
и с. Слатина, община Карлово, област Пловдив;
скалнооблицовъчни материали в площ: „Венетина
пътека“, разположена в землището на с. Драшан,
община Бяла Слатина, област Враца; „Габара“,
разположена в землището на с. Варвара, община
Септември, област Пазарджик; „Голак“, разположе
на в землището на с. Петрово, община Сандански,
област Благоевград; „Градище“, разположена в
землището на с. Илинден, община Хаджидимово,
област Благоевград; „Димов камък“, разположена в
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землището на с. Кюлевча, община Каспичан, област
Шумен; „Коджадере“, разположена в землищата на
с. Морянци, с. Сладкодум и с. Красино, община
Крумовград, област Кърджали; „Креми“, разполо
жена в землището на с. Горна Кремена, община
Мездра, област Враца; „Моминско“, разположена
в землището на с. Песнопой, община Калояново,
област Пловдив; „Ридо“, разположена в землищата
на с. Долно Дряново, община Гърмен, и с. Сатовча
и с. Крибул, община Сатовча, област Благоевград;
„Сапетлиева нива 2“, разположена в землището на
с. Кобилино, община Ивайловград, област Хасково;
строителни материали в площ: „Борово“, разположе
на в землището на с. Борово, община Гоце Делчев,
област Благоевград; „Бъзка чука 3“, разположена в
землището на с. Крепост, община Димитровград,
област Хасково; „Върли бряг“, разположена в зем
лището на Бургас; „Върха“, разположена в земли
щето на гр. Сухиндол, община Сухиндол, област
Велико Търново; „Габровото кайначе“, разположена
в землищата на с. Пайдушко и с. Лиляк, община
Търговище, област Търговище; „Дядовци“, разполо
жена в землището на с. Братя Даскалови, община
Братя Даскалови, област Стара Загора; „Извор“,
разположена в землището на с. Извор, община
Созопол, област Бургас; „Кастаньола“, разположена
в землищата на с. Стефаново и с. Друган, община
Радомир, област Перник; „Ливадите“, разположена в
землището на с. Хотница, община Велико Търново,
област Велико Търново; „Македонка“, разположена в
землището на с. Ковачево, община Сандански, област
Благоевград; „Мирково“, разположена в землищата
на с. Мирково и с. Бенковски, община Мирково,
област София; „Нар“, разположена в землището на
с. Палат, община Сандански, област Благоевград;
„Редина“, разположена в землищата на с. Баница и
с. Мраморен, община Враца, област Враца; „Сачка“,
разположена в землището на с. Цонево, община
Дългопол, област Варна; „Скелето“, разположена
в землището на с. Арчар, община Димово, област
Видин; „Станчова могила“, разположена в зем
лищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, и с.
Димча и с. Върбовка, община Павликени, област
Велико Търново.
689
18. – Министърът на околната среда и водите
на основание на постъпили заявления по чл. 51,
ал. 1 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешения за
търсене и/или проучване на: скалнооблицовъчни
материали в площ: „Калора“, разположена в земли
щето на с. Кобилино, община Ивайловград, област
Хасково; „Касъра“, разположена в землището на
с. Градец, община Котел, област Сливен; „Лъки“,
разположена в землищата на селата Лъки, Югово и
Дряново, община Лъки, област Пловдив; „Ореше“,
разположена в землищата на селата Ореше и Кру
шево, община Гърмен, област Благоевград; „Сой
ка“, разположена в землището на с. Лозенградц и,
община Кирково, област Кърджали; „Трите чуки“,
разположена в землището на с. Камилски дол,
община Ивайловград, област Хасково; строителни
материали в площ: „Барата“, разположена в земли
щата на селата Злокучене и Драгушиново, община
Самоков, област София; „Бакалци“, разположена
в землището на с. Логодаш, община Благоевград,
област Благоевград; „Бранище“, разположена в
землищата на селата Агатово и Крамолин, общи
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на Севлиево, област Габрово; „Горни Смардан“,
разположена в землището на с. Чепинци, община
Столична, област София; „Дишлията“, разположена
в землището на с. Брястовец, община Бургас, об
ласт Бургас; „Дюлево“, разположена в землището
на с. Горско Дюлево, община Момчилград, област
Кърджали; „Каленица“, разположена в землището
на с. Вуково, община Бобошево, област Кюстендил;
„Коси дел“, разположена в землищата на селата
Мусина и Михалци, община Павликени, област
Велико Търново; „Лиза-2“, разположена в землищата
на с. Мали Върбовник, община Бобов дол, и селата
Каменик и Вуково, община Бобошево, област Кюс
тендил; „Мандрата-1“, разположена в землището на
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас; „Мила
на“, разположена в землищата на селата Винарово,
Рупките и Свобода, община Чирпан, област Стара
Загора; „Мингемар“, разположена в землището на
с. Балван, община Велико Търново, област Велико
Търново; „Пладнището-2“, разположена в землищата
на с. Стамболово, община Ихтиман, и селата Пче
лин и Горна Василица, община Костенец, област
София; „Пчела-1“, разположена в землищата на
селата Сенце и Кременец, община Момчилград,
област Кърджали; „Севдалина“, разположена в
землището на с. Шишманци, община Раковски,
област Пловдив; „Сокака“, разположена в земли
щето на с. Славеево, община Ивайловград, област
Хасково; „Трапа“, разположена в землището на с.
Дебрене, община Добрич, област Добрич; „Чеплак
тепе“, разположена в землището на гр. Дългопол,
община Дългопол, област Пловдив; „Широките
поляни“, разположена в землището на с. Рогош,
община Марица, област Пловдив.
795
31. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 148, ал. 3
ЗУТ обявява, че е издал на Агенция „Пътна инфра
структура“, София, разрешение за строеж № РС-5
от 21.І.2010 г. за обект: Проект „България – Тран
зитни пътища V“. Лот 12 Рехабилитация на пътни
участъци от път І-4 Велико Търново – Ястреби
но – Ом у ртаг – Търговище – Белокопитово: І
етап на реализация: І-4 Велико Търново – п. к.
Лясковец от км 134+000 до км 138+000. І-4 Ястре
бино – Омуртаг от км 180+500 до км 197+746. І-4
„Пролаз – Търговище“ от км 214+630 до км 223+493.
І-4 „Търговище – Белокопитово и река на пътен
възел“ от км 232+600 до км 238+238. Разрешението
за строеж може да бъде обжалвано в 14-дневен срок
след обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез дирекция „Правна“ при МРРБ.
777

СЪДИЛИЩА
Бургаският районен съд призовава Джордже
Мобраг, роден на 19.ІІ.1974 г., от гр. Плоещ, Ру
мъния – румънски гражданин, с последен адрес
на територията на Република България Бургас,
кв. Победа, ул. Борислав 21, да се яви в съда на
8.ІІІ.2010 г. в 10,30 ч. (резервна дата 29.ІІІ.2010 г. в
8,30 ч.) като ответник по гр. д. № 35/2010, заведено
от Анелия Янкова Мобраг от Бургас, ул. Борислав
21, за иск с правно основание чл. 49, ал. 1 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
802
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Казанлъшкият районен съд призовава Дейвид
Алън Уйлямс с последен известен адрес Казанлък,
ул. Никола Самев 2, сега с неизвестен адрес, да се
яви в съда да получи искова молба по чл. 99 СК и
приложенията към нея по образуваното искане на
Венелина Великова Уйлямс по гр. д. № 1709/2009
в канцеларията на съда в двуседмичен срок от об
народването в „Държавен вестник”. След изтичане
на срока, ако не се яви да получи книжата, съдът
ще му назначи особен представител.
803
Русенският районен съд, гр. колегия, ХІ със
тав, призовава Светлана Юриевна Щиголева с
последен адрес Русе, ул. Плевен 4, вх. Д, ет. 8,
МНО – 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 5.ІV.2010 г. в 14,10 ч. като ответница по гр. д.
№ 5850/2009, заведено от Димитър В. Димитров.
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 51,
ал. 4, изр. 2 ГПК.
804
Плевенският окръжен съд призовава на основа
ние чл. 679, ал. 3 ТЗ в открито съдебно заседание
на 10.ІІ.2010 г. в 10 ч., насрочено за разглеждане на
жалбите на „Мартекс фрут“ – ЕООД (в несъстоя
телност), „Лот & Ко ЛЛС”, САЩ, Тодор Георгиев
Петков и Мария Стоянова Томова срещу решенията
на СК, проведено на 18.І.2010 г., в производството
по несъстоятелност по т. д. № 61/2007 по описа
на Плевенския окръжен съд с длъжник „Мартекс
фрут“ – ЕООД (в несъстоятелност), следните креди
тори: „Българска банка за развитие“ – АД, София,
Живко Атанасов Неделчев от София, „Стройпро
дукт“ – ЕООД, Плевен, Веселин Петров Суров от
Силистра, „Металстрой“ – АД, Пловдив, и Агенция
за държавни вземания – София.
780
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение№ 9399 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4899/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Флийтс естейтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Цар Борис ІІІ Обединител 53, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство, ту
ристически услуги в страната и чужбина, ресторан
тьорство и хотелиерство, вътрешен и международен
транспорт, програмна и рекламна дейност, сделки с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Катрин
Елизабет Флийт и Дейвид Флийт и се представлява
и управлява от Катрин Елизабет Флийтс.
49027
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение№ 9588
от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4996/2007 вписа ед
нолично дру жество с ограничена отговорност
„Неттрейд“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Пловдив, ж. к. Тракия, бл. 96, вх. Б,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: рекламна дейност,
издателска дейност, производство и търговия с про
мишлени, селскостопански, хранителни и битови
стоки, ресторантьорство, хотелиерство, експорт,
импорт и реекспорт, посреднически, комисионни,
консултантски услуги, строителство, транспортни
услуги в страната и чужбина, вътрешен и между
народен туризъм, търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни лица в
страната и чужбина, всякакъв вид дейност и услуги,
разрешени от законодателството. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Цветан Иванов Иванов.
49028
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9547 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4967/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Населагуа
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на уп
равление Пловдив, бул. Цар Борис ІІІ Обединител
54, лява секция, ет. 4, ап. 25, с предмет на дейност:
покупко-продажба и отдаване под наем на недвижи
ми имоти, рекламна дейност, финансово-счетоводни
консултации, международна и вътрешна търговия
със стоки и предоставяне на услуги, туристически
услуги, хотелиерство, ресторантьорство, развитие
и търговия с информационни технологии, про
изводство и обработка на стоки, посредническа
дейност, всякакви други дейности, незабранени от
закона, с капитал 5000 лв., собственост на „Насела
гуа“ – ООД, Испания. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от Хосе Мария
Арриага Руис де Инфанте.
49030
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9549
от 15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4955/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Вили
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Перущица, ул. Иван Вазов 75, с предмет на дейност:
дърводобив, дървопроизводство, производство на
мебели от дърво, ПДЧ и други материали, търговия
на дребно и едро с хранителни, промишлени стоки
и стоки за бита, търговия с текстил и материали
за текстилната промишленост, трансфер и ноу-хау
и технологии, консултантска, маркетингова и ре
кламна дейност, преводачески услуги, производство
на хранителни стоки, спедиционна, складова и
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество в страната и чужбина, транспортна
и информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост, издателска дейност, външнотърговска
дейност, свързана с цялостния предмет на дейност:
внос-износ, бартерни сделки, търговско представи
телство и всякакъв друг вид търговска дейност и
услуги за граждани и фирми в страна и чужбина,
незабранена от закон или друг нормативен акт. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния соб
ственик на капитала Величка Запрянова Бонева.
49031
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9545
от 15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4954/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Изо
стар“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Белград 14, ет. 6, ап. 17, с предмет на
дейност: строителство и строителни услуги, търго
вия със строителни материали, покупко-продажба
на недвижими имоти, сделки с недвижими имоти,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
представителство, комисионерство, посредничество,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа
дейност в страната и чужбина, външно- и вътреш
нотърговска дейност, включително внос и износ,
спедиция, бартерни сделки, реекспорт, животно
въдство, производство и търговия на предмети от
приложното и изящното изкуство, производство и
търговия с промишлени, хранителни и селскосто
пански продукти, рекламна дейност, маркетинг,
внос и търговия с битова техника, лизинг, изда
телска дейност, всякаква друга дейност и услуги,
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незабранени от законодателството. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Петър Христов Чиплаков.
49032
Пловдивският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 9490 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 4890/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Д и Г екосистемс кон
султ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. П. Ю. Тодоров 27А, с предмет на дейност:
разработване, изпълнение, оценка и мониторинг на
планове, програми, проекти и дейности в областта
на опознаването на околната среда и биологичното
разнообразие и устойчивото ползване на природните
ресурси, събиране, анализ и управление на инфор
мация (база данни) в тази посока, организиране и
реализиране на кампании, теоретични и практически
обучения (образователни услуги), консултации със
заинтересовани страни, преговори и лобиране по
въпроси в сектора околна среда, опазване на био
логичното разнообразие, управление и устойчиво
ползване на природите ресурси след получаване на
съответните разрешителни и/или лицензии, всякакъв
друг вид търговска и консултантска дейност, незаб
ранена със закон или друг нормативен акт. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Георги Сашев Попгеоргиев и Димитър
Георгиев Плачийски и се представлява и управлява
от Дарина Иванова Попгеоргиева.
49033
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2677 от 3.Х.2007 г. по ф. д.
№ 110/20 07 промени за „Зъбонарязване – К и
ров“ – ООД: заличава като съдружници Кремена
Николова Кирова и Никола Петров Киров; впис
ва като съдружници „Хевимаш“ – ООД, ЕФН
1704002668, представлявано от Румен Костов Коев
и Стою Петков Стоев.
47234
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3109 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 110/20 07 промени за „Зъбонарязване – К и
ров“ – ООД: премества адреса на управление на
ул. Александровска 66; заличава като управител
Никола Петров Киров; вписва като управител
Величка Витанова Калчева.
47235
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3113 от 6.ХI.2007 г. по ф. д. № 1285/2007
промени за „Ица Раймонд – БГ“ – ООД: вписва
допълнителен предмет на дейност: „посредническа
дейност за наемане на работници за страната и
чужбина; ремонтна дейност на нефтени платформи
и рафинерии; търговия на едро и дребно на храни
телни и нехранителни стоки“.
47236
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2781 от 2.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1285/2007 дружество с ограничена отговорност
„Ица Раймонд – БГ“ – ООД, със седалище и ад
рес на управление с. Хотанца, община Русе, ул. Г.
С. Раковски 9, и с предмет на дейност: търговско
представителство, посредничество и агентство на
наши и чуждестранни фирми в страната и чужби
на, корабостроителна и кораборемонтна дейност,
работа и ремонт на нефтени платформи, строителна
дейност, пътностроителни дейности, внос и износ на
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пътностроителни машини, търговия. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съ
дружници Радослав Димитров Радев и Иваничка
Иванова Радева и ще се управлява и представлява
от управителя Радослав Димитров Радев.
47237
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 2916 от
19.Х.2007 г. по ф. д. № 1129/94 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятие с фирма
„Севдалина Цветкова – Силоам – прес“ от едно
личния търговец Севдалина Йорданова Цветкова на
Христо Николов Касабов и го вписа като едноличен
търговец с фирма „Севдалина Цветкова – Сило
ам – прес – Христо Касабов“.
47238
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3112 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1077/2007 промени за „Ю енд О“ – ООД: пре
мества седалището и адреса на управление в с.
Николово, ул. Лозенец 16; заличава като съдруж
ник и управител Олга Димова Стоянова; променя
наименованието на дружеството и продължава
дейността си като „Юлияна“ – ЕООД.
47239
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3119 от 6.ХI.2007 г. по ф. д. № 427/2005
промени за „Даско интернешънъл“ – ООД: пре
мества адреса на управление на ул. Черни връх 11А;
заличава като съдружници и управители Георги Вла
димиров Гергинов и Хасан Тахер Мосалам; вписва
като съдружници Костадин Йорданов Костадинов
и Димитър Благовестов Димитров; вписва като
управител Костадин Йорданов Костадинов.
47240
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3116 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 764/2006 промени за „Амбулатория за първична
извънболнична стоматологична помощ по обща сто
матология – групова практика Аргидент“ – ООД:
променя наименованието на: „Амбулатория за
първична извънболнична дентална помощ – гру
пова практика Аргидент“ – ООД; заличава стария
предмет на дейност; вписва промяна на предмета
на дейност: оказване на първична извънболнична
специализирана дентална помощ в амбулатория за
първична извънболнична дентална помощ – гру
пова практика.
47241
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3114 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 161/2006 промени за „Теото“ – ООД: залича
ва като съдружник и управител Пламен Марков
Марков; вписва като съдружник Анета Йорданова
Ракова; дружеството се управлява и представлява
от управителя Валери Божидаров Раков.
47242
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търгов
ския регистър с решение № 3110 от 7.ХI.2007 г.
по ф. д. № 483/2007 промени за „Бета консул
тинг“ – ЕООД: заличава като собственик Михай
Мафтейан у; вписва като собст веник Ната ли я
Аурелия Киричеану.
47243
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3125 от 7.ХI.2007 г. по ф. д. № 749/2003
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промени за „Верени консулт“ – ООД: заличава като
съдружник и управител Веселина Стефанова Соко
лова; вписва като съдружник Гергана Венелинова
Добрева; дружеството се управлява и представлява
от управителя Рени Борисова Калинова.
47244
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 3121 от
7.ХI.2007 г. по ф. д. № 793/2004 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Виолета Спириева – Вита нова“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Вита нова“ – ООД (рег. по ф. д. № 1219/2006).
47245
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3122 от 7.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1214/2004 промени за „Агресия 69“ – ЕООД:
премества адреса на у правление на партерен
етаж на пл. Хан Кубрат 1, комплекс „Балкан“,
ет. 2, стая 207.
47246
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3118 от 7.ХI.2007 г. по ф. д. № 369/2005
промени за „К – И консултинг“ – ООД: заличава
като управител Иван Стефанов Черкезов; дружество
то се управлява и представлява от съдружниците
Жечка Маринова Калинова-Павлова и Елеонора
Иванова Черкезова-Иванова заедно и поотделно
на основание чл. 24, т. 2 от дружествения договор.
47247
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регист ър с решение № 2787 от 5.Х.20 07 г. по
ф. д. № 1083/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Аква“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, бул. Тутракан 92, с предмет на
дейност: автодиагностична дейност; цех за РVС
и алуминиева дограма; спедиторска дейност от
всякакъв вид в страната и чужбина; търговия със
стоки от всякакъв вид в страната и в чужбина;
строителство, строителни услуги, предприемаческа
дейност; производство на промишлени и храни
телни стоки с цел продажба; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и/или отдаване под наем; строително-монтажна и
инженерингова дейност на промишлени, енергийни
и граждански обекти; производство и търговия
със зърнени храни; преработка и продажба на
зърнени храни; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; покупка на ценни книги с цел
продажба; комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност; търговско посредничество и
представителство; валутни сделки; хотелиерска,
туристическа, рекламна, информационна, програм
на, импресарска дейност; предоставяне на други
услуги – битови, занаятчийски и др., ресторан
тьорство; сделки с интелектуална и индустриална
собственост; производство на филми, видео- и
звукозаписи; издателска и печатарска дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници „Немесис груп“ – ЕООД,
представлявано от Валентин Марков Марков и
Теодор Димитров Данчев, и се управлява и пред
ставлява от управителите Валентин Марков Марков
и Теодор Димитров Данчев заедно и поотделно.
47248
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2391 от 23.ХIII.2007 г. по
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ф. д. № 1082/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „ПИП електроникс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Лерин
2, вх. А, ет. 1, с предмет на дейност: търговия с
промишлени, селскостопански и хранителни сто
ки, производство, фасадни и вътрешни ремонти,
строителство, вътрешна и външна търговия на едро
и дребно, посредничество при сделки с недвижи
ми имоти, ресторантьорство, посредничество на
чуждестранни фирми в България, всякаква друга
дейност, незабранена от закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петър Иванов Петров.
47249
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2475 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1081/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Логман“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ж. к. Здравец-изток,
бл. Иглика, вх. В, ет. 3, с предмет на дейност:
международна транспортна дейност – превоз на
товари и пътници, спедиция на товари и пътници
(след издаване на лиценз), търговска дейност с
хранителни и промишлени стоки, строителна и
строително-ремонтна дейност и услуги, шлосеромонтьорски и автомантьорски услуги, покупка на
стоки с цел продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, селскостопанска дейност, произ
водство, покупко-продажба и преработка на сел
скостопанска продукция, консултантска дейност,
консигнационна дейност, вносна-износна дейност,
хотелиерство и ресторантьорство, всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Николай Борисов Данев.
47250
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2471 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1074/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бяникс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Еленин връх 23А,
с предмет на дейност: вътрешно- и външнотър
говска дейност, хотелиерство, туристически ус
луги в страната и чужбина, лизинг, изготвяне на
документи за снабдяване с лицензии, рекламни
и транспортни услуги на фирми, физически и
юридически чуждестранни и местни лица; пред
ставителство на физически и юридически лица (без
процесуално представителство), посредническа,
пласментно-снабдителска, проучвателна, произ
водствена, научноизследователска, консултантска,
инвестиционна, инженерингова, маркетингова,
строително-монтажна, сервизна дейност в страната
и чужбина, производство и продажба на селско
стопанска продукция и всякаква друга дейност,
непротиворечаща на закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Николай Бончев Бянов.
47251
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2615 от 26.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1080/2007 еднолично дружество с ограничена от
говорност „Никола Пашев“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Майор Атанас Узу
нов 4, вх. 1, ет. 3, с предмет на дейност: рекламна
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дейност, авторемонтни и автотенекеджийски услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, организиране на
развлекателни игри, производство, преработка и
търговия със селскостопански произведения, про
изводство и търговия с промишлени и хранителни
стоки, химикали, бои, внос и продажба на нови
и употребявани стоки, автомобили и резервни
части за тях, разкриване на магазини, складове и
кантори във връзка с предмета на дейност, внос,
износ, реекспорт и бартерни сделки, свързани с
предмета на дейност, отдаване под наем на собст
вени или наети автомобили, транспортна дейност
с тежкотоварни и леки автомобили, транспорт на
тежкотоварни автомобили, на стоки в страната и
чужбина, транспорт с леки автомобили на хора,
всякаква друга дейност, разрешена от закон. Дру
жеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Никола Стефанов Пашев.
47252
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2474 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1079/2007 дружество с ограничена отговорност
„Арт инвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Фердинанд 4, ет. 4, ап. 12, с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
дистрибуция и франчайзинг, сделки с интелектуална
собственост, всякакви други търговски сделки, за
извършването на които не съществува норматив
но установена забрана или разрешителен режим.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници „ПС арт“ – ЕООД, пред
ставлявано от Ралица Радостинова Дачева, и „ПС
инвест“ – ЕООД, представлявано от Пепа Дими
трова Жекова, и се управлява и представлява от
управителя Калин Христов Стоев.
47253
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2472 от 14.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1075/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Виктория мастер билдинг“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Николово,
община Русе, ул. Копривщица 10, с предмет на
дейност: строително-ремонтна дейност, търговска
дейност, внос и износ на стоки, търговско предста
вителство и посредничество, спедиторска дейност,
складови, лицензионни и лизингови сделки, хоте
лиерски и ресторантьорски услуги, комисионна
дейност, търговия с недвижими имоти и всякаква
друга дейност, незабранена от нормативните актове.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Милен Иванов Минков.
47254
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2390 от 23.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1073/2007 дружество с ограничена отговорност
„Вуелта Италия“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, Източна промишлена зона, с
предмет на дейност: производство и търговия на
едро и дребно с велосипеди, велосипедни части и
други промишлени стоки и стоки за бита в страната
и чужбина; търговско представителство и посред
ничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица; външноикономическа дейност,
всякаква друга дейност, незабранена от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
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срок, със съдружници Йордан Илиев Йорданов,
Морено Фиораванти и Стефан Иванов Стефанов и
се управлява и представлява от управителя Йордан
Илиев Йорданов.
47255
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2613 от 26.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1071/2007 дружество с ограничена отговорност
„Дакра“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние гр. Мартен, община Русе, ул. Хан Омуртаг 8, с
предмет на дейност: заведения за обществено хра
нене, ресторантьорство и хотелиерство, поддръжка
и ремонт на електрически и електронни устройства
и компютърна техника; вътрешна и външна тър
говия на едро и дребно; лизингова и комисионна
търговия; строителни услуги; производство, изку
пуване, съхранение и търговия със селскостопанска
продукция; сервизно обслужване и ремонт на МПС;
туристически, рекламни, информационни, преводни
и посреднически услуги; сделки с интелектуална
собственост и недвижими имоти; всякаква друга дей
ност, незабранена със закон, вкл. и такава, изискваща
предварително разрешение – след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Красимир Великов Киряков
и Даниел Великов Киряков, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
47256
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2397 от 24.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1070/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Прай строй“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Глоджево, община Ветово,
ул. Малчика 6, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, реекспорт и експорт,
търговско представителство, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физи
чески и юридически лица в страната и чужбина,
производство, изкупуване, преработка, съхранение
и реализация на селскостопанска продукция, про
мишлени стоки и предмети на бита, текстилни и
кожени изделия, комисионни, спедиционни, превоз
ни, складови и лицензионни сделки; хотелиерски,
туристически, рекламно-информационни, програм
ни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всяка друга незабранена от закон дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Исмаил Исмет Исмаил.
47257
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2614 от 26.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1102/2007 акционерно дружество „Деливъри
Русе – 2“ – АД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Потсдам 1, с предмет на дейност: транспорт
на и спедиторска, инвестиционна и производствена
дейност; вътрешно- и външнотърговска дейност;
посредничество, агентство, представителство в
страната и в чужбина, всякакви други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството е
с капитал 800 000 лв., разпределен в 80 000 обик
новени поименни акции с номинална стойност
10 лв., с неограничен срок, управлява се от съвет
на директорите в състав: Павел Петков Велков,
Мирослав Димитров Праматаров и Георги Дими
тров Видолов, и се представлява от изпълнителния
директор Павел Петков Велков и председателя на
СД Мирослав Димитров Праматаров заедно.
47848
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2488 от 19.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1114/2007 еднолично дружество с ограничена от
говорност „М – С“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Клисура 71, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия с хранителни
стоки, селскостопанска продукция, промишлени
суровини, резервни части, строителни материали;
строителна дейност, изработка, монтаж и демонтаж
на дограма; разкриване и експлоатация на смесе
ни търговски обекти, на заведения за обществено
хранене, питейни заведения и кафе-сладкарници;
хотелиерство и ресторантьорство, строителни, бо
яджийски, автосервизни и други услуги, всякаква
незабранена от закон дейност. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Нели Йорданова Мехмедова.
47849
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2486 от 19.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1111/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лик – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ж. к. Чародейка-север,
ул. Филип Станиславов 1, бл. 401, вх. Е, ет. 7,
ап. 20, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни
и складови сделки; хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капи
тала Флоринел Кирица.
47850
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2481 от 18.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1106/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бауман“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Луи Айер 16, вх. 3,
ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; строително предпри
емачество и извършване на строително-монтажни
дейности; продажба на стоки от собствено произ
водство; търговско представителство и посредни
чество; комисионни, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; строителна дейност; проектиране, стро
еж, реставрация, ремонтни дейности на сгради;
производство; търговия, внос и износ; ремонт на
автомобили, трактори, селскостопански машини и
инвентар, резервни части; автомонтьорски услуги;
откриване на увеселителни заведения и такива за
обществено хранене; спедиторска дейност; складови
сделки; ресторантьорство; хотелиерство; вътрешен и
външен дизайн; туристическа дейност; дърводелски
и мебелни услуги; представителство и агентство
между наши и чужди фирми; посредническа дейност
и оказион; други дейности, разрешени от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Росен Тодоров Тодоров.
47851
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2480 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1103/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Радикал“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Две могили, община
Две могили, ж. к. Младост, ул. Лом 7, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и по
средничество, комисионни, спедиционни сделки,
лицензионни сделки, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеж
дане на недвижими имоти с цел препродажба 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 Цветелин Райков Райков.
47852
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2453 от 29.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1101/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Аш нърсърис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Фердинанд 3, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; покупка, строеж, строителноремонтни услуги, обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба; оценка на недвижими имоти;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско посредничество и представителство на
български и чуждестранни фирми и физически
лица; хотелиерски, туристически, рекламни, инфор
мационни изложения и промоции; други дейности,
незабранени със закон, указ или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Сузан Каролайн Милн.
47853
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2452 от 29.VIII.2007 г. по
ф. д. № 1100/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Ериксон Палмър“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, бул.
Фердинанд 3, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид; покупка,
строеж, строително-ремонтни услуги, обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба; оценка
на недвижими имоти; продажба на стоки от соб
ствено производство; търговско посредничество и
представителство на български и чуждестранни
фирми и физически лица; хотелиерски, туристи
чески, рекламни, информационни изложения и
промоции; други дейности, незабранени със закон,
указ или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Дезни Линдън Смит.
47854
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2451 от 29.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1099/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Линтюишън“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Фердинанд 3, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
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с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; покупка, строеж, строителноремонтни услуги, обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба; оценка на недвижими имоти;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско посредничество и представителство на
български и чуждестранни фирми и физически
лица; хотелиерски, туристически, рекламни, инфор
мационни изложения и промоции; други дейности,
незабранени със закон, указ или друг нормативен
акт. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Рой Литълууд.
47855
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2479 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1097/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мис Мари“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Петрохан 78, бл. Тича,
вх. В, ет. 1, с предмет на дейност: фризьорство,
педикюр, маникюр, пилинг, масаж, СПА процедури
и всички дейности по разкрасяване на човешкото
тяло, търговско посредничество и представителство
в страната и в чужбина, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, разкриване на магазини,
заведения за обществено хранене, ресторантьорство,
хотелиерство, програмна дейност, бартерни и кон
сигнационни сделки, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, всякаква
друга разрешена от закон дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, управлява
се и се представлява от едноличния собственик на
капитала Мария Иванова Ангелова.
47856
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2634 от 27.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1084/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Фалкони“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ж. к. Родина, бл. Люлин,
вх. Г, ет. 3, с предмет на дейност: международен
превоз на пътници и товари; производство, сел
скостопански и промишлени стоки; консултантски
услуги; вътрешно- и външнотърговска дейност;
търговия на едро и дребно; маркетинг; търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юриди
чески лица; туризъм, организиране на екскурзии
в страната и чужбина; организиране на спортни
забавления и развлекателни игри; почивно дело;
продажба на алкохолни и безалкохолни напитки;
кафе, шоколадови изделия, парфюмерия и козме
тика; цигари и тютюневи изделия; хотелиерство
и ресторантьорство и други дейности и услуги,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, управлява се и се
представлява от едноличния собственик на капи
тала Андрес Лузон Франциско.
47857
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2533 от 24.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1115/2007 дружество с ограничена отговорност
„Каса Рустика“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Симеон Велики 4, вх. 1, ет. 1,
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
производство и търговия с химически стоки и про
дукти, производство и търговия със селскостопански
и промишлени стоки в страната и в чужбина, бар
терни сделки, комисионни сделки, представителство
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и посредничество между български и чуждестранни
фирми, автосервизни услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, бояджийски услуги, строително-мон
тажни услуги, производство и търговия с аудио- и
видеозаписи и техника, проектиране, реклама,
издателска дейност, вътрешен и международен
туризъм, дизайнерска дейност, рекламна къща,
покупко-продажба и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектантска, строителна и
строително-ремонтна дейност, вътрешна и външна
търговия, обществено хранене, хотелиерство и ту
ризъм, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, трансфер на ноу-хау, маркетинг,
консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг,
комунално-битови услуги, преводачески услуги,
организиране на учебно-професионални центрове за
подготовка и преподготовка на кадри, производство,
изкупуване и пласмент на селскостопанска продук
ция, производство на хляб и хлебни произведения и
други хлебни продукти, стоки за бита, производство
на облекла, моделиерство и конфекция, дърводобив
и обработване, внедрявне и обслужване на информа
ционни програми и системи, рекламна, издателска и
импресарска дейност, обмяна на валута, геодезически
дейности, създаване на кадастър и извършване на
геодезически измервания, всички други дейности,
незабранени от законодателството. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съ
дружници Галиче Мария и Галиче Николае, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
47858
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2483 от 18.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1108/2007 дружество с ограничена отговорност
„Д Л Х“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние с. Бистренци, община Бяла, ул. Гео Милев 1,
с предмет на дейност: производство и търговия на
стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна,
консултантска, транспортна, спедиторска и посред
ническа дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туроператорска дейност, вътрешен и междунаро
ден туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им, както и
дейности и услуги, незабранени изрично от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Снежана Васкова Каменова,
Луис Понгилупи Алковеро и Дамиан Вергер Га
рау и се управлява и представлява от управителя
Снежана Васкова Каменова.
47859
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2686 от 25.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1104/2007 дружество с ограничена отговорност
„Дива консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Борисова 37, ет. 2, с предмет
на дейност: строителство и ремонт на обществени
сгради с цел продажба, посредничество и консул
тации при покупко-продажба на недвижими имоти,
проучвателна и инвестиционна дейност, туризъм и
хотелиерство, спедиция, производство и търговия
със суровини, материали, полуфабрикати, машини,
съоръжения и резервни части, местно производство
и от внос; изкупуване и преработка на селскосто
пански и други суровини; реализация на вътреш
ния пазар и износ на продукция, готови изделия и
други стоки; маркетинг и реклама, извършване на
обменни, реекспортни, бартерни, компенсационни,
лизингови и други специфични сделки (при спазване
на особените за всяка отделна дейност изисквания

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

на закона). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Диляна Димова
Александрова и Валентина Вълчева Димитрова и
се управлява и представлява от управителя Петя
Александрова Александрова.
47860
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2388 от 23.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1069/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джени“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Опълченска 6, вх. 1,
ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със селскостопанска про
дукция, търговия в страната и чужбина, търговско
представителство и посредничество, комисионни
и спедиционни сделки, лизингови сделки, хотели
ерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
предоставяне на услуги; строителство, ремонт, под
дръжка и управление на недвижима собственост и
друга дейност, незабранена от закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Алтан Нури Юнуз.
47258
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2387 от 23.VIII.2007 г. по
ф. д. № 1067/2007 еднолично дружество с ограни
чена отговорност „Барс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Антон 1, вх. 1, ет. 3,
с предмет на дейност: търговия със стоки и услу
ги, производство, изкупуване, продажба, доставка,
внос и износ на хранителни и промишлени стоки,
посредничество и търговия с недвижими имоти,
строителна дейност, проектиране, строителство и
реконструкция на сгради, производство и доставка
на строителни материали, организиране на търгове
и базари, търговско-импресарска дейност, куриер
ска дейност, рекламна дейност и други дейности,
незабранени от закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Васил Добрев Добрев.
47259
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2470 от 14.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1065/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пеликан БГ“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ж. к. Дружба 3, бл. 42,
вх. В, ет. 5, ап 17, с предмет на дейност: търговия
с хранителни и промишлени стоки при спазване
законите на страната, дружеството ще упражнява и
други дейности, от които има интерес. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Валерия Бойкова Великова.
47260
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2281 от 2.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 926/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Чапа – 07“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Борисова 87, вх. 1,
ет. 14, 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; покупка на ценни книги
с цел препродажба; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и пре
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возни сделки; застрахователни и валутни сделки;
менителници, записи на заповед и чекове; складови
сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; сделки
с интелектуална собственост; хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни,
ипресарски или други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
лизинг, всякаква друга дейност, позволена от закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Йон Флорея Чапа.
47261
Русенският окръжен съд на основание чл. 4 ЗК с
решение № 2966 от 18.Х.2007 г. по ф. д. № 1295/2007
вписа в регистъра за кооперациите кооперация с
наименование „Пчелина“ със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Муткурова 84, вх. Д, и с пред
мет на дейност: с общи усилия и средства, вкл. и с
полагане на личен труд от нейните членове да се
изгради водопроводна инсталация за водоснабдяване
с питейна вода на имотите им в землището на кв.
Средна кула, м. Гълъбец; за постигане на своите
цели кооперацията ще осъществи следната дейност:
осигуряване необходимите документи – скици от
община Русе, разрешително от „Водоснабдяване и
канализация“ – ООД, Русе, и други изискуеми по
закон; изготвяне на проект, надлежно съгласуван и
одобрен от „Водоснабдяване и канализация“ – ООД,
Русе; доставка на необходимите полиетиленови
тръби, други материали и техника; организиране и
извършване на строителството на водопроводната
инсталация; приемане на обекта, свързването му
с водоизточника и пускането му в експлоатация;
кооперацията не се ограничава със срок, образува
задължително фонд „Резервен“ и фонд „Инвести
ции“, при което фонд „Резервен“ не може да бъде
по-малък от 20 на сто, а фонд „Инвестиции“ по-малък
от 10 на сто от дяловия капитал. Кооперацията се
управлява от управителния съвет и се представлява
от председателя Николай Цонев Мечев.
47262
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2403 от 27.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1085/2007 дружество с ограничена отговорност
„Мерлин – Р“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Петър Берон 38, вх. Г, ет. 4,
ап. 12, с предмет на дейност: външнотърговска дей
ност; експорт, импорт, реекспорт, бартерни сделки;
инвестиционна и импресарска дейност; агентство
и представителство на местни и чуждестранни фи
зически и юридически лица в страната и чужбина;
ресторантьорство; увеселителни заведения; видео
клубове; дискотеки; кафе; бръснаро-фризьорство и
козметика; фирмени и рекламни магазини; оказион,
шев, кройка, бродерия и дизайн, таксиметрови,
автомонтьорски, автотенекеджийски, бояджийски,
дърводелски услуги, производство, поддържане и
ремонт на ел. битова техника, отдаване на вещи,
МПС и недвижими имоти под наем; изучаване на
чужди езици, преводаческа дейност, машинопис,
продажба на алкохолни и безалкохолни напитки;
тютюневи издели я; производство, изк у п у ване,
преработка и реализация на селскостопанска,
промишлена и животинска продукция, стоки за
леката и хранителната продукция и други дейности
и услуги, разрешени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Румен Цветков Рангелов и Милена Асенова
Рангелова, които управляват и представляват дру
жеството заедно и поотделно.
47263
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2419 от 28.VІІІ.2007 г. по ф. д.
№ 1096/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Симеонов“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ж. к. Дружба 3, бл. 13,
вх. И, ет. 7, с предмет на дейност: търговска дей
ност в страната и чужбина, внос и износ на стоки;
посредничество и агентство; рекламна дейност;
комисионерска дейност; спедиторска дейност; тър
говска дейност със стопанска продукция и зърнени
култури; търговска дейност с нефтени деривати и
газ; консултантска, инвеститорска и дизайнерска
дейност; компютърна модулация; шивашка дейност;
отдаване на помещения под наем; хотелиерство
и ресторантьорство; заложна търговия; битови
услуги; всички други дейности, незабранени от
законодателството (за лицензните дейности – след
издаване на съответния лиценз). Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик на
капитала Валентин Димитров Симеонов.
49041
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2473 от 15.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1077/2007 дружество с ограничена отговорност „Ю
енд О“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Морава 9, и с предмет на дейност: рекламна
дейност, авторемонтни и автотенекеджийски услуги,
хотелиерство и ресторантьорство, организиране на
развлекателни игри, производство, преработка и
търговия със селскостопански произведения, про
изводство и търговия с промишлени и хранителни
стоки, гориво, химикали, бои, внос и продажба на
нови и употребявани стоки, автомобили и резервни
части за тях, разкриване на магазини, складове и
кантори във връзка с предмета на дейност, внос, износ,
реекспорт и бартерни сделки, свързани с предмета на
дейност, отдаване под наем на собствени или наети
автомобили, всякаква друга дейност, разрешена от
закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с нео
граничен срок, със съдружници Юлияна Христова
Петрова и Олга Димова Стоянова, които управляват
и представляват дружеството заедно и поотделно.
49042
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3111 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 978/2007 промени за „Алберт – Давид“ – ЕООД:
заличава като собственик Александру Цепурика;
вписва като собственик Флорика Чимпоеру.
49043
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3115 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 538/2006
промени за „Гюркани 76“ – ЕООД: премества адреса
на управление на ул. Хан Крум 16, вх. Б, ет. 1; заличава
като собственик Гюркан Исмаил Алиосман; вписва
като собственик Илияна Георгиева Илиева, която
управлява и представлява дружеството; от предмета
на дейност отпада: търговия в страната и чужбина с
хлебна мая; вписва допълнителен предмет на дейност:
търговия в страната и чужбина с текстилни изделия,
производство на текстилна конфекция.
49044
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3189 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 766/97 промени за „Свежест – 97“ – ООД: зали
чава като съдружник Йорданка Георгиева Костова.
49045
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3195 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 3091/92 промени за „Итаз – комерс“ – ООД:
заличава като съдружник Айхан Ахмед Али; проме
ня наименованието на „Итаз – комерс“ – ЕООД.
49046
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3141 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 113/96 промени за „Русепроект – 95“ – ООД:
заличава като съдружници Румен Иванов Стайков
и Иван Петров Иванов; заличава като ликвидатор
Георги Йорданов Мартев; вписва като ликвидатор
Павел Василев Павлов.
49047
Русенският окръжен съд на основание чл. 16,
ал. 3 ТЗ с решение № 3185 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 739/2000 вписа в търговския регистър прех
върляне на предприятието на ЕТ „Д-р Цветелина
Иванова“ като съвкупност от права, задължения и
фактически отношения на „Амбулатория за първич
на извънболнична дентална помощ – индивидуална
практика – Д-р Цветелина Иванова“ – ЕООД (рег.
по ф. д. № 1238/2007 в Русенския окръжен съд).
49048
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3186 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1362/2000 заличаване на „Медико-техническа лабо
ратория – Димитрова – зъбопротезиране“ – ЕООД.
49049
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3192 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1951/95 промени за „Еко сити“ – ООД: заличава
като съдружници Елка Лалева Христова, Мирослав
Лазаров Димитров и Даниел Илиев Йорданов; вписва
като съдружник „Абдера“ – ООД, ЕФН 1799007331,
представлявано от Мирослав Лазаров Димитров и
Даниел Илиев Йорданов.
49050
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3194 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2245/94
заличаването на „НПБ Юнион“ – ООД, Русе.
49051
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2503 от 14.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1134/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Емоция“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Свети Наум 7, вх. 1,
ет. 3, с предмет на дейност: организация на рождени
дни, семейни тържества и годишнини, кръщенета,
фирмени тържества и коктейли, сватбени тържества,
конгреси и семинари, производство и покупка на
всякакви стоки и вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, кетъринг,
агентурна, маркетингова, консултантска, дизай
нерска, инвестиционна и производствена дейност,
проу чвателна, проектантска, инвестиционна и
предприемаческа дейност в областта на архитек
турата и строителството, комисионни, превозни,
спедиционни, складови, лицензионни, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, туроператорски, ре
кламни, информационни, програмни, импресарски
услуги и лизинг, всякакви други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Миглена
Господинова Христова.
49052
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2504 от 19.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1136/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Тренка – 7“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Плиска, к-с Париж,
с предмет на дейност: търговия със стоки и услуги,
производство, изкупуване, продажба, доставка,
внос и износ на хранителни и промишлени стоки,
посредничество и търговия с недвижими имоти,
строителна дейност, проектиране, строителство и
реконструкция на сгради, производство и доставка
на строителни материали, организиране на търгове
и базари, търговско-импресарска дейност, куриер
ска дейност, рекламна дейност и други дейности,
незабранени от закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Иво Илиев Петков.
49053
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2505 от 17.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1137/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Симбат“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Никола Йонков
Вапцаров 15, вх. 2, ет. 8, ап. 21, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и чужбина,
внос и износ на стоки, посредничество и агент
ство, рекламна дейност, комисионерска дейност,
спедиторска дейност, търговска дейност със сто
панска продукция и зърнени култури, търговска
дейност с нефтени деривати и газ, консултантска,
инвеститорска и дизайнерска дейност, компютърна
модулация, шивашка дейност, отдаване на поме
щения под наем, хотелиерство и ресторантьорство,
заложна търговия, битови услуги, строително-мон
тажна дейност, всички други дейности, които не
са забранени от българското законодателство (за
лицензните дейности след издаване на съответния
лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
ограничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Александър
Борисов Илиев.
49054
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2506 от 14.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1138/2007 дружество с ограничена отговорност
„Сити инвест“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Русе, бул. Липник 5, с предмет на дейност:
покупко-продажба и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, проектантска, строителна,
строително-ремонтна дейност, вътрешна и външна
търговия, извършване на всички търговски сдел
ки, изброени в чл. 1, т.   1 от Търговския закон,
с изключение на тези, за които отделен закон
предвижда извършването им с разрешение на дър
жавен орган – чл. 119, ал. 3 от Търговския закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници „Адис груп“ – ООД, пред
ставлявано от Свилен Димитров Николов и Ивайло
Владимиров Ненов, и се управлява и представлява
от управителя Свилен Димитров Николов.
49055
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2496 от 20.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1124/2007 дружество с ограничена отговорност
„Капитал МГ интернешънъл“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление Русе, ул. Драгоман
6, с предмет на дейност: производство на стоки и
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услуги, търговия на едро и дребно с всички видо
ве промишлени и хранителни стоки в страната и
чужбина, счетоводни услуги, оказионна и комиси
онна търговия, антиквариат, залог на движими и
недвижими вещи (заложна къща), ресторантьорство
и хотелиерство, туризъм, посредническа и реклам
на дейност, инженеринг, маркетинг, търговско
представителство, посредничество и агентство на
чуждестранни лица и фирми в страната и чужбина,
преводачески услуги, внедряване и обслужване на
информационни, комуникационни и програмни сис
теми и всички други разрешени от закон дейности.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Гергана Димова Железчева
и Иван Бориславов Пенчев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49056
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2535 от 17.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1126/2007 дружество с ограничена отговорност
„Хоуърд пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Пиротска 5, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно, търговия и
посредничество с недвижими имоти, консултантски
услуги, внос, износ, реекспорт, производство и тър
говия със селскостопанска продукция, туристическа
дейност, хотелиерство и ресторантьорство. Друже
ството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Майкъл Джон Хауърд и Кристофър
Джон Хауърд и се управлява и представлява от
управителя Майкъл Джон Хауърд.
49057
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2497 от 21.ІХ.2007 г. по
ф. д. № 1127/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Еврокар“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Байкал 13, вх. 2, ет. 4, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
производство и търговия с химически стоки и
прод у к ти, внос на у пот ребявани автомобили,
производство и търговия със селскостопански
и п ром иш лени с т ок и в с т ра ната и ч у жби на,
бартерни сделки, комисионни сделки, предста
вителство и посредничество меж ду български
и чу ж дест ранни фирми, автосервизни усл у ги,
ресторантьорство и хотелиерство, бояджийски
услуги, строително-монтажни услуги, производ
ство и търговия с аудио- и видеозаписи и техни
ка, проектиране, реклама, издателска дейност,
вътрешен и международен туризъм, дизайнерска
дейност, рекламна къща, покупко-продажба и об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба,
проектантска, строителна и строително-ремонтна
дейност, вътрешна и външна търговия, общест
вено хранене, хотелиерство и туризъм, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, трансфер на ноу-хау, маркетинг, консултинг,
инженеринг, франчайзинг и лизинг, комуналнобитови услуги, преводачески услуги, организиране
на учебно-професионални центрове за подготовка
и преподготовка на кадри, производство, изкупу
ване и пласмент на селскостопанска продукция,
производство на х л яб и х лебни произведени я
и други хлебни продукти, както и на стоки за
бита, производство на облекла, моделиерство и
конфекция, дърводобив и обработване, внедря
ване и обслужване на информационни програми
и системи, рекламна, издателска и импресарска
дейност, обмяна на валута, геодезическа дейност,
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създаване на кадастър и извършване на геоде
зически измервания и всички други дейности,
незабранени от законодателството на Република
България. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, със съдружници Милен Вене
линов Дяков и Неделчо Атанасов Градев, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49058
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2500 от 20.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1130/2007 дружество с ограничена отговорност
„Дея – транс“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Русе, пл. Дунав 2, бл. Калоян, вх. А, ет. 3,
с предмет на дейност: транспорт, туроператорски,
хотелиерски, рекламни, импресарски, програмни
услуги, покупка на стоки и други вещи с цел пре
продажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни и превозни сделк и, лицензионни
сделки, складови сделки, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел препродажба и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружество
то е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със
съдружници Ивайло Спиридонов Енчев и Елица
Димитрова Енчева и се управлява и представлява
и управителя Ивайло Спиридонов Енчев.
49059
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2499 от 18.ІХ.2007 г. по
ф. д. № 1129/2007 дружество с ограничена отговор
ност „Димони“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Видин 17, вх. 2, ет. 4, ап. 7,
с предмет на дейност: транспорт на пътници и
товари в страната и чужбина (след издаване на
необходимия лиценз за това), външноикономическа
дейност, внос, износ, реекспорт, представителство,
посредничество и агентства на наши и чужди
фирми и лица в страната и чужбина, всякакъв вид
инвестиционно-строителна дейност и монтажни
работи, производство на бетонови и варови раз
твори, на стоманобетонови елементи, поставяне
на алуминиева и РVС дограма и ролетни щори,
покупко-продажба, управление, отдаване под наем
или под аренда на недвижими имоти, автомонтьор
ска и сервизна дейност, автомивка, компютърни и
програмни продукти, маркетингова, лизингова и
инженерингова дейност, счетоводни услуги, вкл. и
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството, търговия на едро
и дребно, търговия с природен газ, селскостопанска
дейност, растениевъдство и животновъдство, вкл.
арендуване и обработване на земеделска земя,
комисионни, спедиционни, складови, лицензионни
сделки, оказионна, консигнационна и разносна
търговия, сделки с интелектуална собственост,
експлоатация на заведения за обществено хранене,
туристически услуги, хотелиерство, ресторантьор
ство (след лиценз), създаване на салони за кра
сота – фризьорски и козметични услуги, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато това е необходимо – след получаване на
лиценз или разрешително. Дружеството е с капи
тал 20 000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Антон Христов Антонов и Елена Здравкова
Антонова, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
49060
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2498 от 21.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1128/2007 дружество с ограничена отговорност
„Валиста“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Русе, ул. Мария-Луиза 16, с предмет на
дейност: стопанисване, управление и мениджмънт
на заведения за обществено хранене и търговски
обекти, търговска и комисионна дейност, търговия
с алкохол, цигари и сладкарски изделия и всички
видове хранителни стоки, занаятчийски и битови
услуги, шивашко-кроячески и плетачески услуги,
туристическа дейност, ремонт и монтаж на машини,
автомобили и битова техника, каталожна търговия,
административни и финансово-счетоводни услуги,
програмни, преводачески и консултантски услуги,
инженеринг, маркетинг, посредническа, рекламна,
проектантска, строително-монтажна, ремонтна и
търговска дейност, посредничество и агентство на
български и чуждестранни лица в страната и чужбина,
производство, събиране, изкупуване, преработка и
продажба на селскостопанска продукция, билки и
гъби, пчеларство, бубарство, даване на вещи, съо
ръжения под наем, авторемонтна, електромонтажна
и електроинсталационна дейност, производство на
изделия от метал, пластмаси, керамика, текстил,
дърво, внос и износ на стоки, транспортни услуги с
леки и товарни автомобили за превоз на пътници
и товари, таксиметрова дейност, внос и търговия
със стоки и дрехи втора употреба, разкриване и
експлоатация на заведения за обществено хранене,
търговия на едро и дребно, ресторантьорство, хо
телиерство, обмен на валута и финансово-валутни
сделки, търговия с ценни книжа, финансово-брокер
ска дейност, проектиране, изграждане и отчитане
на строително-монтажни работи, производство и
търговия с петролни продукти, разкриване на зали
за игра, компютърни игри и хазарт, лизингова, ин
формационна и консултантска дейност, охранителна
дейност и всички разрешени от закона форми на
търговска дейност, производство на непреработваема
земеделска продукция, производство и преработка
на животински храни, продукти и др., производство
и търговия на земеделска продукция и всякаква
друга дейност, за която няма забрана със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Валентин Иванов Райчев и
Станислава Мирославова Иванова и се управлява и
представлява от управителя Валентин Иванов Райчев.
49061
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3249 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 675/2005 промяна за „Верзком“ – ООД: вписва
за съдружник Валерий Валентинович Углов.
49062
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3250 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1232/2005 промени за „Доем“ – ООД: заличава
като съдружник Добри Николов Мартинов; вписва
като съдружник Емил Димитров Цвятков.
49063
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 72, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3243 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 248/2007 промени за „Ив автотранс“ – ЕООД:
вписва увеличаване на капитала на дружеството
от 5000 на 75 000 лв.
49064
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 148, ал. 2 ТЗ вписва в търговския
регистър с решение № 3244 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д.

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

№ 1047/2007 промени за „Краня инвест“ – ЕООД:
вписа увеличаване на капитала на дружеството от
5000 на 25 000 лв.
49065
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2418 от 28.VІІІ.2007 г. по
ф. д. № 1086/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Бултайм“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Велико Търново 5, ет. 1, и
с предмет на дейност: посредническа дейност по
наемане на търсещите работа лица в Република
България и/или в чужбина и/или на моряци, ор
ганизиране и провеждане на курсове за обучение и
преквалификация, консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, вся
каква друга дейност, незабранена със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Флавио Ди
Фабио и Марио Ди Джулио и ще се управлява и
представлява от управителя Винченцо Спагоне.
49066
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3245 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1086/2007 промени за „Бултайм“ – ООД: пре
мества адреса на управление на ул. Хан Аспарух 31,
ет. 3; заличава като управител Винченцо Спагоне;
вписва като управител Петранка Пенчева Иванова.
49067
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2855 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1268/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Велина“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Згориград 68, вх. З,
ет. 8, и с предмет на дейност: търговия на едро и
дребно, хотелиерство, ресторантьорство, вътреш
но- и външнотърговска дейност, строително-мон
тажна, производство и продажба на промишлени
и хранителни стоки, покупко-продажби и отдаване
под наем на всякакъв вид разрешени от закона
движими и недвижими вещи и всякаква друга
дейност, непротиворечаща на закона. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
Драгомир Василев Драганаов.
49068
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3288 от 19.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1292/2007 промени за „Локомотивен и вагонен
завод“ – ЕАД: заличава като собственик „Нове
индъстри“ – ЕООД, ЕФН 2107051310; вписва като
собственик „ЖП инженеринг“ – ЕООД, предста
влявано от Елена Николаевна Москвичева.
49069
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2466 от 11.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1132/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ив – свет“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Рени 2, вх. 5, ет. 6,
с предмет на дейност: внос и износ на стоки от
страната, производство на хляб и хлебни изделия,
покупка на стоки с цел препродажба в първона
чален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, пок у пка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, комисионни сделки, маркетингови
проучвания, счетоводни услуги, рекламна и ин
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формационна дейност, всякаква друга дейност,
разрешена със закон, вкл. и такава, изискваща
предварително разрешение – след получаването
му. Дружеството е с капитал 5000 лв., с неогра
ничен срок и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Светлана
Иванова Яковчева.
49070
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2638 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1211/2007 дружество с ограничена отговорност
„Фи л ен д А н жела ен т ърп райсиз“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Баба
Тонка 24, с предмет на дейност: производство,
п р ераб о т к а и т ърг ови я с ъ с с елско с т опа нск и
проду кти, вътрешно- и външнот ърговска дей
ност, бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, ли
зингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуал
на собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Анжела Грегори и Филип
Марк Грегори и се управлява и представлява от
управителя Анжела Грегори.
49071
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2716 от 1.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1203/2007 дружество с ограничена отговорност
„ОК транспорт Еврогруп – България“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Ветово, общи
на Ветово, ул. Сливница 17, с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, търговия
на едро и дребно, оказионна и комисионна търго
вия, покупко-продажба на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено про
изводство, търговско представителство и посредни
чество, комисионни, складови сделки, организиране
и поддържане на заведения за обществено хранене,
рекламни, информационни, програмни, копирни
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Сейфетин Юсуфов Пирев и
Гьокан Мараш, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
49072
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2664 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1242/2007 дружество с ограничена отговорност
„Елстоник – България“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Панайот Волов 24,
вх. 1, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: изграждане
и експлоатация на съоръжения за производство на
електроенергия от алтернативни източници, стро
ителна и строително-ремонтна дейност, производ
ство на стоки с цел продажба, външна и вътрешна
търговия, търговско представителство, агентство
и посредничество, консултантска и маркетингова
дейност, транспортна и спедиторска дейност. Дру
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жеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок,
със съдружници Николай Лазаров Иванов и Стоян
Георгиев Стоянов и се управлява и представлява
от управителя Надка Недялкова Маринова.
49073
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2658 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1234/2007 дружество с ограничена отговорност
„Гама консулт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Захари Стоянов 21, вх. В, ет. 5,
с предмет на дейност: строителство и строителноремонтни дейности, саниране на сгради, търговска
и посредническа дейност, консултантски услуги,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, агентство и представителство и всякакви
други дейности и услуги в страната и в чужбина,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Васил
Найденов Наков и Тодор Стоянов Бодуров, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49074
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2663 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1240/2007 дружество с ограничена отговорност
„Меринос – 2007“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Ибър 34, вх. 2, ет. 4, с
предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейност с всякакви стоки , незабранени със закон
или друг нормативен акт, търговско представи
телство, посредничество и агентство, комисионни,
спедиторски, транспортни услуги и таксиметрова
дейност, хотелиерски, туристически, ресторан
тьорски, рекламни услуги, внос и износ на стоки,
ново строителство, строително-ремонтни дейности,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Фатме Мехмедова Салиева
и Хасан Хасанов Салиев и се управлява и предста
влява от управителя Фатме Мехмедова Салиева.
49075
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2601 от 17.ІХ.2007 г. по
ф. д. № 1215/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Нордсити“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Белица 2, с предмет на
дейност: строителство, реконструкция, ремонти,
преустройства, укрепване, геозащита и благоус
троявания, изготвяне на устройствени схеми и
планове и инвестиционни проекти, управление на
дейностите по опазване на околната среда и уп
равление на отпадъците, производство и търговия
със строителни материали, търговия с недвижими
имоти, търговско представителство и посредни
чество и всякаква друга търговска дейност и услу
ги, незабранени със закон, вкл. и тези, попадащи
под специален законоустановен режим, изискващ
предварително разрешение (след получаването му).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Валентин Иванов Вълчев,
Цвети Първанов Русинов и Георги Василев Заха
риев и се управлява и представлява от управителя
Валентин Иванов Вълчев.
49076
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2648 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1222/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Гален Фарма“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Янтра 1, бл. Бисер,
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вх. А, ет. 8, ап. 22, с предмет на дейност: търговия
на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Радка Малчева Върбанова.
49077
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2713 от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1200/2007 еднолично дружество с ограничена от
говорност „Денира“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Доростол 32, вх. 1, ет. 1,
с предмет на дейност: организиране на тържества,
ресторантьорска и хотелиерска дейност, реклама
и издателска дейност, търговия със стоки и услуги,
производство, изкупуване, продажба, доставка,
внос и износ на хранителни и промишлени стоки,
посредничество и търговия с недвижими имоти,
строителна дейност, проектиране, строителство и
реконструкция на сгради, организиране на търгове,
базари и изложби, търговско-импресарска дейност,
куриерска дейност и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Деница
Петрова Димитрова.
49078
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2709 от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1196/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Флор“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Муткурова 2, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова дей
ност, търговско посредничество и представителство,
информационна дейност, предоставяне на услуги,
сделки с интелектуална и индустриална собственост,
търговия на едро и дребно с промишлени стоки
и стоки за бита, организиране на хазартни игри.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик на капитала Нелия
Цветкова Демирева и се управлява и представля
ва от управителите Нелия Цветкова Демирева и
Симеон Владимиров Иванов заедно и поотделно.
49079
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2710 от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1197/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Росина“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Цар Шишман 3,
ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: организиране на
курсове за фризьорство и козметика, откриване и
експлоатация на фризьорски салони за красота, мода,
козметика, маникюр, ноктопластика, фитнес, сауна,
солариум и масаж, вътрешна и външна търговия
с всякакви стоки и по-специално с козметични
продукти и техника, изготвяне и проектиране на
рекламни материали, запазени търговски знаци и
марки, посредническа и комисионна дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от еднолич
ния собственик на капитала Росица Трифонова
Хвърчилкова.
49080
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регист ър с решение № 2623 от 3.Х.20 07 г. по
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ф. д. № 1165/2007 еднолично дружество с огра
ничена отговорност „Бела холдингс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, бул.
Фердинанд 3, с предмет на дейност: покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж, строително-ремонтни услуги, обзавеждане
на недвижими имоти с цел препродажба, оценка
на недвижими имоти, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско посредничество
и представителство на български и чуждестранни
фирми и физически лица, хотелиерски, туристи
чески, рекламни, информационни, изложения и
промоции, други дейности, незабранени със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капи
тал 5000 лв., с неограничен срок и се управлява
и представл ява от еднолични я собственик на
капитала Никълъс Рупърт Гейтс.
49081
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2622 от 3.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1164/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Логистик плюс“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Русе, бул. Ферди
нанд 24, вх. 1, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни лица в страната и в чуж
бина, комисионни, спедиционни сделки, отдаване
под наем на недвижими имоти, хотелиерство, рес
торантьорство, рекламна дейност, както и всяка
друга незабранена със закон дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Емил Себастиан Петку.
49082
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2665 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1243/2007 дружество с ограничена отговорност
„Проспера финанс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Църковна независимост 3,
ет. 2, офис 4А, с предмет на дейност: осъществя
ване на дейност като специализирано счетоводно
предприятие по смисъла на т. 7 от допълнител
ните разпоредби на Закона за счетоводството, а
именно: организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, изготвяне на икономически
анализи, всякакви търговски сделки, търговско
посредничество, представителство и други позво
лени със закон дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници
Теменужка Петрова Иванова и Борислав Колев
Тотев, които го управляват и представляват за
едно и поотделно.
49293
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2641 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1214/2007 дружество с ограничена отговорност
„Алена трейдинг“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Тодор Александров 18, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прера
ботен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, външнотърговска дей
ност, спедиционни и складови сделки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни услуги, сделки с интелектуална
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собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, стоков
контрол, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, както и всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Николай Костадинов Костадинов и Пламен
Димитров Петров, които го управляват и предста
вляват заедно и поотделно.
49294
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2639 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1212/2007 дружество с ограничена отговорност
„Рон корпорейшън“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Баба Тонка 24, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, вътрешно- и външно
търговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия и
покупка на стоки с цел препродажбата им в първо
начален, преработен или обработен вид, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти, търгов
ско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
лизингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуал
на собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закони или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Даниел Чарлз Бродъртън
и Дийни Деби Бродъртън и се управлява и пред
ставлява от управителя Даниел Чарлз Бродъртън.
49295
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2721 от 4.Х.2007 г. по ф. д. № 1208/2007
акционерно дружество „Фурела“ – АД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Трети март 56, с
предмет на дейност: производство и реализация на
изделия от дърво, метал и други материали, външна
и вътрешна търговия, производство на стоки с цел
продажба, търговско представителство, агентство
и посредничество, консултантска, маркетингова,
спедиционна дейност, услуги в областта на софтуера
и хардуера, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, покупка, строеж и обза
веждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 50 000 лв., разпределен
в 50 000 поименни акции с номинална стойност
1 лв. всяка една, с неограничен срок, със съвет на
директорите в състав: Пламен Любенов Маринов,
Васко Петров Василев и Гичка Петкова Георгиева,
и се представлява и управлява от изпълнителния
директор Пламен Любенов Маринов.
49296
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2660 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1237/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Голден пойнт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Родопи 3, бл. Мур
гаш, вх. 2, ет. 7, ап. 25, с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
с всякакви стоки, незабранени със закон, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Юзджан Йетишенер.
49297
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2659 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1236/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сло – 62“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Муткурова 53, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
експорт, импорт, обмен на стоки за потребление,
хранителни стоки, промишлени суровини, търговия
със стоки от собствено производство, осигуряване
на работна ръка в страната и в чужбина – трудова
борса (след съответното разрешение – лицензиране),
строителство и строително-ремонтни дейности, тър
говско представителство и посредничество, ремонт
на битова техника, рекламни и информационни
услуги, транспортни, операторски и спедиторски
услуги, автомонтьорски, тенекеджийски, бояджий
ски и бръснаро-фризьорски услуги, оказионна
търговия, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, с едноличен собственик на капи
тала Василка Йорданова Асенова и се управлява и
представлява от управителя Теодора Александрова
Григорова.
49298
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2673 от 3.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1210/2007 еднолично дружество с ограничена
о т г оворнос т „БК М – Бъ л гарск а ком па н и я за
машини“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Русе, ул. Вардар 27, с предмет на дейност:
отдаване под наем, продажба, ремонт, поддръжка
на машини и съоръжения за строителството, ку
локранове, леки и товарни автомобили, автобуси
и всякаква друга техника и машини, търговия на
едро и дребно, външнотърговска дейност, внос и
износ, продажба на стоки от собствено производ
ство, търговско представителство и посредничество
и всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок с едноличен собственик на капитала Пиеро
Тартара и се управлява и представлява от управи
теля Искрен Милчев Дамянов.
49299
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2722 от 26.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1209/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Джули“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Цар Самуил 12, вх. 1,
ет. 3, с предмет на дейност: фотография и фото
графски услуги, търговска реклама, предпечатна
подготовка, предприемачество, представителство,
посредническа дейност на търговци в страната и
в чужбина, вътрешно- и външнотърговска дейност
с всякакви незабранени със закон стоки, спедиция
и всякакви дейности в сферата на услугите (при
спазване на особените за всяка отделна дейност
изисквания на закона). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Юлия Цветкова Гарбозанова.
49300
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2717 от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1204/2007 еднолично дружество с ограничена от
говорност „Бомет 5“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Иван Вазов 26, с предмет на
дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
добив на дървесина и дървообработване, мебелно
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производство, строителство и строително-ремонт
на дейност, рекламна и информационна дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиер
ство, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, вкл. и тези, попадащи под
специален законоустановен режим и изискващ
предварително разрешение – след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Бойко Николов Михайлов.
49301
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2718 от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1205/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бомет 6“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Иван Вазов 26, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната и
в чужбина, добив на дървесина и дървообработване,
мебелно производство, строителна и строителноремонтна дейност, рекламна и информационна дей
ност, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, ресторантьорство, хотелиер
ство, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, вкл. и тези, попадащи под
специален законоустановен режим и изискващ
предварително разрешение – след получаването му.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Бойко Николов Михайлов.
49302
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2653 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1227/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Модекс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Басарбово, община Русе,
ул. Вардар 1, с предмет на дейност: вътрешна и
външна търговия със стоки и услуги, експорт,
реекспорт, бартерни сделки и обмен на стоки за
потребление, хранителни стоки, селскостопанска
продукция, промишлени суровини, резервни части,
комисионна търговия, разносна търговия, посред
ничество, представителство и агентство на наши
и чуждестранни фирми, физически и юридически
лица, товаро-разтоварна дейност, разкриване и
експлоатация на смесени търговски обекти, на
заведения за обществено хранене, питейни заведе
ния и кафе-сладкарници, строителни, бояджийски
и други услуги, шивашки услуги – дизайн, изра
ботка, ремонт, продажба, износ, разкриване на
ателиета и др. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Ваня Вене
линова Сирманова.
49303
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2631 от 25.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1241/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Замит пропъртиз“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Русе, ул. Константин
Иречек 23А, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представи
телство, посредничество и агентство, туристически
услуги в страната и в чужбина, ресторантьорство
и хотелиерство, програмна и рекламна дейност,
придобиване на недвижими имоти за собствени на
дружеството нужди и продажбата им с цел печалба,
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както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с не
ограничен срок и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Силвана Замит.
49304
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2662 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1239/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Веник“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Фердинанд 14, ет. 4,
с предмет на дейност: търговско представителство и
посредничество, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки, туристически и
рекламни услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти, продажба и отдаване под
наем на недвижими имоти, превоз на пътници и
товари, хотелиерство и ресторантьорство, туристи
ческа дейност, оказионна, комисионна-подвижна
и стационарна дейност, разкриване на магазини в
страната и в чужбина, внос и износ на петролни
продукти и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Велин
Владимиров Николов.
49305
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2651 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1225/2007 дружество с ограничена отговорност
„Голдън гърлс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Червен, община Иваново, ул. Кли
сура 21, с предмет на дейност: транспортни услуги,
спедиторска дейност, производство, преработка и
търговия със селскостопански продукти, автосер
виз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска
дейност, бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки, търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, ли
зингови сделки, научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност, маркетингова, рекламна
и информационна дейност, сделки с интелектуал
на собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5100 лв., с неограничен
срок, със съдружници Джанет Хана, Хейзъл Рейд и
Сюзън Кларк, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
49306
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2645 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1221/2007 дружество с ограничена отговорност
„ВИП България“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Рени 4, с предмет на дейност:
търговия със стоки и услуги, с движими вещи и
недвижими имоти, строителна дейност, проектира
не, строеж и реставрация на сгради, производство,
продажба и доставка на строителни материали, ин
вестиционно-проучвателна, проектантска, оценъчна,
инженерингова, иновационна дейност, технологии,
автоматизация, електронизация на производството,
търговско представителство, посредничество, агент
ство, комисионерство, реклама и информационно
осигуряване, консултантска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, откриване на увеселителни
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заведения и такива за обществено хранене, орга
низиране на шоу програми, битови услуги, както
и всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 60 000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Владимир Дилянов Пенчев и
Ирена Панайотова Пенчева и се управлява и пред
ставлява от управителя Владимир Дилянов Пенчев.
49307
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2742 от 8.Х.2007 г. по ф. д. № 1228/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Беън ентърпрайсиз“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22,
с предмет на дейност: производство, преработка и
търговия със селскостопански продукти, автосер
виз и пътна помощ, вътрешно- и външнотърговска
дейност; бартерни, реекспортни и други специфични
външнотърговски сделки; търговия и покупка на
стоки с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид; покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти; търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица, ли
зингови сделки; научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност; маркетингова, рекламна
и информационна дейност; сделки с интелектуал
на собственост; както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Пол Майкъл Беън.
49308
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2642 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1216/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Верити България“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Русе, ул. Солун 43,
вх. 1, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно в страната и в чужбина със стоки
в първоначален, преработен или обработен вид,
консултантска дейност, търговско посредничество
и представителство на местни и чуждестранни
юридически и физически лица, комисионна, спе
диторска, транспортна и таксиметрова дейност,
лизингови и складови сделки, търговия с техника
и технически средства, научно-технически разра
ботки и иновации, търговия с недвижими имоти
и посредничество и консултации, туристически,
рекламни, информационни, програмни и други
услуги, въоръжена охрана на обекти и имущество,
в т. ч. на ценни пратки и товари, сигнално-охрани
телна дейност, посредническа дейност по наемане
на работа на български граждани в страната и/или
в чужбина, дейност като център за професионално
обучение по смисъла на Закона за професионалното
образование и обучение, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничена срок и се упра
влява и представлява от едноличния собственик
на капитала Милен Евстатиев Божинов.
49309
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговски
регистър с решение № 2640 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1213/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Любо – Инс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, пл. Света Троица 17,
вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, производство и търговия на
едро и дребно, внос, износ и реекспорт, разкриване и
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експлоатация на магазини и складове, комисионна,
консигнационна, дистрибуторска дейност, търговско
представителство, посредничество в страната и в
чужбина на български и чуждестранни физически и
юридически лица, търговска дейност във всякакви
разрешени със закон форми и с всякакви разрешени
със закон стоки, както и всякаква друга дейност, за
която няма изрична законова забрана и при спазване
на особените за всяка отделна дейност изисквания
на закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Любомир
Димитров Ганчев.
49310
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2636 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1163/2007 дружество с ограничена отговорност
„Калугин и Калугин“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Русе, пл. Хан Кубрат 1, вх. 1, ет. 1, с
предмет на дейност: проектиране и строителство на
недвижими имоти, вкл. и с цел продажба и отдаване
под наем, строително-ремонтни работи, търговия на
едро и дребно в страната и в чужбина с промишлени
стоки, селскостопанска продукция, стоки за бита
и други незабранени със закон, представителство,
посредничество и агентство на физически и юриди
чески лица в страната и в чужбина, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Генадий Калугин и Олександър Калугин, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49311
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2780 от 3.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1269/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ексиджент дизайн“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Хан Ас
парух 3, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, търговско представителство, посредни
чество и агентство, маркетингови проучвания,
покупко-продажба на недвижими имоти, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Валентин Флориан Иле.
49312
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2630 от 25.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1232/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „МТ холдингс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Хан Аспарух 3, с
предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
търговско представителство, посредничество и
агентство, маркетингови проучвания, покупкопродажба на недвижими имоти, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се уп
равлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Томер Гот.
49313
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2801 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1271/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бугер“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Генерал Скобелев 4, вх. 3,
ет. 2, с предмет на дейност: производство и търговия
с хранителни стоки, ресторантьорство, покупка,
строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, търговия на едро и дребно,
външнотърговска дейност, внос и износ, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, информаци
онни, програмни, импресарски или други услуги
и всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Емилиян Дянков Атанасов.
49314
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2806 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1278/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Михаил Димитров – Нерон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Червена
вода, община Русе, ул. Плиска 12, с предмет на
дейност: експлоатация на кафе-бар и ресторанти,
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, сделки
с недвижими имоти, търговско представителство
и посредничество, търговска, инвестиционна и
производствена дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Михаил Любомиров Димитров.
49315
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2685 от 25.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1258/2007 еднолично дружество с ограничена от
говорност „Евробул“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Русе, ул. Доростол 59, бл. Марс, вх. Б,
ет. 7, с предмет на дейност: посредническа и коми
сионна дейност, консултантска дейност,търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни търговци, производство и търговия
на едро и дребно, разкриване и експлоатация на
складови бази, спедиторска дейност в страната и в
чужбина, лизингова дейност, сделки с интелекту
ална собственост, ресторантьорство, хотелиерство,
разкриване на заведения за обществено хранене,
рекламна дейност, импорт, експорт и реекспорт,
търговия с животинска и селскостопанска продук
ция, транспортна и сервизна дейност, строителство и
посредничество при продажба на имоти, търговия с
горива, рекламна и маркетингова дейност, всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Ивайло Бориславов Българинов.
49316
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2684 от 25.ІХ.2007 г. по ф. д.
№ 1257/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дива инженеринг“ – ЕООД, със се
далище и адрес с на управление Русе, ул. Борисова
37, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: строителство
и ремонт на обществени сгради с цел продажба, по
средничество и консултации при покупко-продажба
на недвижими имоти, проучвателна и инвестици
онна дейност, туризъм и хотелиерство, спедиция,
производство и търговия със суровини, материали,
полуфабрикати, машини съоръжения и резервни
части, местно производство и от внос, изкупуване
и преработка на селскостопански и други суровини,
реализация на вътрешния пазар и износ на про
дукция, готови изделия и други стоки, маркетинг и
реклама, обменни, реекспортни, бартерни, компен
сационни, лизингови и други специфични сделки
(при спазване на особените за всяка отделна дейност
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изисквания на закона). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Валентина Вълчева Димитрова.
49317
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 2777 от 2.Х.2007 г. по ф. д. № 1268/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Димов ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Плиска 55, бл. Червен, вх. 4,
ет. 3, с предмет на дейност: внос, износ и търговия
с нови и употребявани автомобили, производство,
преработка, търговия на едро и дребно, импорт,
експорт и реекспорт с всякакви промишлени и
хранителни стоки и селскостопанска продукция,
търговско представителство и посредничество,
посредничество при сделки с недвижими имоти,
покупка, проектиране, строеж, обзавеждане, ремонт
и продажба на недвижими имоти, комисионни,
спедиционни сделки, фризьорски и козметични ус
луги, хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, компютърни, програм
ни и импресарски услуги, както и всякакви други
дейности и сделки, незабранени с нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличен
собственик на капитала Димо Иванов Димов.
49318
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2484 от 18.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1109/2007 дружество с ограничена отговорност
„Л Х“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние с. Бистренци, община Бяла, ул. Гео Милев 1,
с предмет на дейност: производство и търговия на
стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна,
консултантска, транспортна, спедиторска и посред
ническа дейност, ресторантьорство, хотелиерство,
туроператорска дейност, вътрешен и междунаро
ден туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажбата им, както и
дейности и услуги, незабранени изрично от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Снежана Васкова Каменова
и Луис Понгилупи Алковеро и се управлява и пред
ставлява от управителя Снежана Васкова Каменова.
47861
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2534 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1119/2007 дружество с ограничена отговорност
„Сандисън“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти, вътрешно- и външно
търговска дейност, бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки, търговия и
покупка на стоки с цел препродажбата им в пър
воначален, преработен или обработен вид, покуп
ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, лизингови сделки, научно-развойна, изсле
дователска и внедрителска дейност, маркетингова,
рекламна и информационна дейност, сделки с ин
телектуална собственост, всякаква друга дейност,
незабранена със закон или друг нормативен акт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Никол Сандисън и Саймън
Едуърд Уилсън, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
47862
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2492 от 20.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1120/2007 дружество с ограничена отговорност
„Крен“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Русе, ул. Измаил 9, вх. 1, ет. 4, с предмет на дей
ност: дървообработване, производство и търговия
с мебели и други изделия от дърво, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, туристически, рекламни, информационни,
програмни, счетоводни или други услуги и всякаква
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Донка Иванова Тотева, Енчо Георгиев Енчев и
Раул Хереро Асинас и се управлява и представлява
от управителя Донка Иванова Тотева.
47863
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2495 от 19.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1123/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Бизнес център юг“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Русе, ул. Църковна
независимост 35, с предмет на дейност: изграждане
и експлоатация на бизнес центрове, управление на
недвижими имоти и други дейности, незабранени
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок, управлява се и се представлява
от едноличния собственик на капитала Теодоси
Неделчев Георгиев.
47864
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2491 от 19.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1118/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кашкай“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Хан Аспарух 30,
ет. 2, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, внос и износ на стоки, търговско предста
вителство, агентство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, консултантска и маркетингова
дейност и други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Йордан Емилов Цветков.
47865
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2490 от 24.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1117/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сигма – Коджанов“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, бул. Цар
Освободител 140, вх. 5, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: покупко-продажба, ремонт и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, проектантска,
строителна и строително-ремонтна дейност, строи
телно-монтажни услуги, сделки с недвижими имоти,
посредничество при сделки с недвижими имоти,
отдаване под наем на недвижими имоти, проек
тиране, реклама, издателска дейност, дизайнерска
дейност, рекламна дейност, консултантска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комунално-битови услуги,
комисионни и бартерни сделки, складови сделки,
лизингова, спедиторска дейност, ресторантьорство
и хотелиерство, транспорт и таксиметрова дейност
на пътници и товари в страната и чужбина, произ
водство, изкупуване и пласмент на селскостопанска
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продукция, търговия на едро и дребно в страната
и чужбина и всички други дейности, разрешени
от законодателството. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Асен Ангелов Коджанов.
47866
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2489 от 17.IХ.2007 г. по
ф. д. № 1116/2007 дружество с ограничена отго
ворност „Радмар – транс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Неофит Рилски
50, вх. 1, ет. 7, с предмет на дейност: транспортна
дейност – спедиция и превоз на пътници и това
ри в страната и чужбина със собствен или нает
транспорт (след лиценз), автосервизна дейност в
страната и чужбина, търговия на едро и дребно,
оказионна и комисионна търговия, покупко-про
дажба 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, складови сделки, организиране и
поддържане на заведения за обществено хранене,
рекламни, информационни, програмни, копирни
и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
всякакви други дейности, незабранени от закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Мариан Тодоров Маринов
и Радомир Димов Генчев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
47867
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2404 от 27.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1087/2007 дружество с ограничена отговорност
„Брайтфийлд“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Неофит Бозвели 22, с предмет
на дейност: производство, преработка и търговия със
селскостопански продукти; вътрешно- и външно
търговска дейност; бартерни, реекспортни и други
специфични външнотърговски сделки; търговия и
покупка на стоки с цел препродажбата им в пър
воначален, преработен или обработен вид; покуп
ка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти;
търговско представителство и посредничество на
местни чуждестранни физически и юридически лица;
лизингови сделки; научно-развойна, изследователска
и внедрителска дейност; маркетингова, рекламна и
информационна дейност; сделки с интелектуална
собственост; всякава друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок, със съдруж
ници Питър Хюс и Шарлот Хенриета Хюс, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
47868
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3170 от 9.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 26/2007 промени за „Блу мун“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление в с. Острица,
община Две могили, ул. Коста Момчилов 11.
47869
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3181 от 12.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 963/2002 промени за „Лада“ – ООД: заличава
като съдружник Милена Колева Енчева; вписва
като съдружник Каролина Лазарова Пенкова.
47870
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3172 от 9.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 1175/2006 промени за „Венцислав Ицов“ – ЕООД:
премества адреса на управление на ул. Никола Й.
Вапцаров 18, бл. 18, ет. 4, вх. Б; заличава като
управител Стилиян Георгиев Стоянов; вписва като
управител Венцислав Драгомиров Ицов, който
управлява и представлява дружеството.
47871
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ вписа в търговския регистър с
решение № 3184 от 12.ХI.2007 г. по ф. д. № 800/2005
промени за „Матиос“ – АД: вписа увеличаване на
капитала на дружеството от 100 000 на 400 000 лв.
чрез издаване на 300 000 нови поименни акции с
право на глас с номинална стойност 1 лв.
47872
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3138 от 8.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 934/97 промени за „Екометал“ – ООД: премества
адреса на управление на пл. Хан Кубрат 1, комплекс
„Балкан”, ет. 2, стая 207.
47873
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3028 от 25.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1032/2003 промени за „Танктранс“ –ООД: зали
чава като съдружници „Дунав шипинг“ – ООД,
ЕФН 1702011336, Малина Борисова Димова, Гергана
Димитрова Маринова и Мария Жорова Атанасова;
вписва като собственик „Феникс дизайн“ – ЕООД,
ЕФН 1703006838, представлявано от Иван Илиев
Йорданов; дружеството продължава дейността си
като „Танктранс“ – ЕООД; премества адреса на
управление на бул. Мидия – Енос 4Б, вх. Б, ет. 4,
ап. 10; заличава като управител Мария Жорова
Атанасова; вписва като управител Иван Илиев Йор
данов, който управлява и представлява дружеството.
47874
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 4 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3127 от 8.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 558/2005 промени за „Септона България“ – АД:
вписа увеличаване на капитала на дружеството от
500 000 на 1 085 600 лв. чрез издаване на нови акции
в размер 585 600 с номинална стойност 1 лв. Капи
талът на дружеството е в размер на 1 085 600 лв.,
разпределен в 1 085 600 поименни безналични
акции с право на глас и номинална стойност 1 лв.
47875
Русенският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския регистър
с решение № 3173 от 9.ХI.2007 г. по ф. д. № 686/2005
промени за „Шен – Сев пластик“ – ООД: премест
ва адреса на управление на ул. Милкова ливада 2,
бл. 1, вх. 5, ет. 2; заличава съдружника и управител
Севчук Себайдинов Салиев; вписва като съдружник
Ерол Мехмедов Ахмедов; вписва като управител
Шенгюл Кясимова Ахмедова, която управлява и
представлява дружеството.
47876
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2405 от 27.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1088/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Силвърторн – България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Русе, ул. Не
офит Бозвели 22, с предмет на дейност: производ
ство, преработка и търговия със селскостопански
и промишлени продукти; сервиз и пътна помощ;
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вътрешно- и външнотърговска дейност; бартерни,
реекспортни и други специфиични външнотър
говски сделки; търговия и покупка на стоки с цел
продажбата им в първоначален, преработен или
обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти; търговско представителство и
посредничество на местни и чуждестранни фи
зически и юридически лица; лизингови сделки;
научно-развойна, изследователска и внедрителска
дейност; маркетингова, рекламна и информацион
на дейност; сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капи
тала Марк Дейвид Брет.
49034
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2476 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1089/2007 еднолично дружество с ограничена от
говорност „Каталан капитал“ – ЕООД, със седали
ще и адрес на управление Русе, ул. Марин Дринов 4,
вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален и преработен
вид, дистрибуция на стоки, комисионни и бартер
ни сделки, външнотърговска дейност, търговско
посредничество и представителство, производство
на облекла и обувки, складови сделки, преводи от
и на чужд език, изработване на софтуер, сделки с
интелектуална собственост, всякаква друга дейност,
незабранена от закона. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Ангелов Кесимов.
49035
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2635 от 4.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1090/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Камелот“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Захари Стоянов 3,
вх. 2, ет. 2, с предмет на дейност: проектиране,
строителство, сделки с недвижими имоти и инте
лектуална собственост, проектиране и изработка
на машини и съоръжения, моделиерство и изработ
ване на облекла, производство, сервиз и търговия
с потребителски и промишлени стоки и услуги от
всякакъв вид в страната и чужбина, вкл. с лекар
ствени медикаменти, ловно оборудване, трофеи и
антикварит, разкриване и експолатация на заведения
за обществено хранене, хотелиерство, финансовосчетоводно и икономическо обслужване на фирми
и граждани, туристическа, транспортна дейност
(превоз на хора и товари), рекламна, комисионна,
спедиторска, рекламно-брокерска и информационна
дейност, производство и изкупуване, преработка и
пласмент на селскостопанска продукция в страната
и чужбина, търговия на дребно и на едро с мате
риали и суровини в левове, конвертируема валута,
чрез експортни, импортни, реекспортни бартерни
сделки, търговско представителство и търговско
посредничество, фотокопирни и компютърни услуги,
организиране на курсове за обучение, разкриване
на заложна къща, одиторско обслужване, внос
и износ на петролни продукти и търговия с тях,
приватизационни и други оценки на дълготрайни
и краткотрайни активи. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и пред
ставлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Иванов Тодоров.
49036
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2477 от 14.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1091/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Петрови – 07“ – ЕООД, със седали
ще и адрес на управление Русе, ул. Константин
Иречек 25, ет. 3, с предмет на дейност: произ
водство и реализация на всякакъв вид алкохол,
търговия на едро и дребно с промишлени стоки и
с хранителни стоки – местно производство, внос
и износ, реекспорт, бартерни сделки в страната
и чужбина, оказион, вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, раз
криване на нощни заведения, откриване и екс
плоатация на магазини, строително-монтажна
дейност, проектиране, разработване, пок у пка,
строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова
и лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, извършване на дейност като
превозвач за осъществяване на обществени, въ
трешни и международни превози на пътници и
товари с автомобили (по смисъла на § 1, т. 1, 2, 3
и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози), откриване и експлоатация
на зали за забавни, спортни и други позволени от
закона дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Елеонора
Тодорова Димитрова.
49037
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2402 от 27.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1093/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Валди – Т“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Николай Здрав
ков 11, с предмет на дейност: търговия с вина
и високоалкохолни напитки, транспорт, консул
тантски услуги, покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от соб
ствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, лицензионни сделки, складови
сделки, сделки с интелектуална собственост, хоте
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел преп
родажба 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 Владимир
Тодоров Ташков.
49038
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2401 от 27.VIII.2007 г. по ф. д.
№ 1094/2007 дружество с ограничена отговорност
„МС инвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, бул. Христо Ботев 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки и вещи с цел про
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, сделки с недвижими имоти, търговско пред
ставителство и посредничество, инвестиционна и
производствена дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Да
наил Милчев Милчев и Юлиан Василев Симеонов и
се управлява и представлява от управителя Данаил
Милчев Милчев.
49039
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2478 от 15.IХ.2007 г. по ф. д.
№ 1095/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Атон“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление Русе, ул. Дойран 4, с пред
мет на дейност: строителство, предприемачество,
строително-ремонтна и монтажна дейност; коми
сионна и складова дейност, търговска дейност в
страната и чужбина; търговия на едро и дребно
на промишлени стоки, стоки за бита, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица; маркетинг; отдаване под наем на движими
вещи и недвижими имоти; насочване, подпомагане,
управление на местни и чуждестранни инвестиции
и всякаква друга дейност, разрешена от Търгов
ския закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Антон
Димитров Иванов.
49040
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2674 от 9.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1253/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Флора дизайн 2007“ – ЕООД, със седа
лище и адрес на управление Русе, ул. Александровска
48, с предмет на дейност: търговия с цветя, дизайн,
вътрешно-и външнотърговска дейност, производство
и търговия със стоки в първоначален, обработен или
преработен вид на едро или на дребно, търговско
представителство и посредничество в страната и в
чужбина, складова, лизингова, транспортна, такси
метрова, спедиционна, консигнационна, туристиче
ска, хотелиерска и ресторантьорска дейност (след
лицензиране), строеж, обзавеждане, отдаване под
наем на недвижими имоти, сделки с интелектуал
на собственост, маркетинг, инженеринг, менидж
мънт, както и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Йоана Робертинова Йорданова.
49319
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2805 от 9.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1277/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ай Ти Груп“ – ЕООД, със седали
ще и адрес на управление Русе, ул. Згориград 66,
бл. Странджата, вх. Ж, ет. 3, с предмет на дейност:
търговия с компютри, компоненти и софтуерни
п род у к т и, асембли ране, ремон т и под д ръж ка
на компютърни системи, създаване на софтуер,
копирни услуги, производство и търговия с об
лекла, платове, кожи и кожени изделия, шивашки
и плетачни услуги, търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина, експорт, импорт, реекспорт,
бартерни сделки, посредничество, представителство
и агентство между наши и чуждестранни фирми
и граждани, комисионна, дейност, производство
и търговия с промишлени и непромишлени стоки
и изделия, рекламна дейност, комисионни и сдел
ки с интелектуална собственост, всякакви други
производства и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от едно
личния собственик на капитала Войка Иванова
Мавр одинова.
49320
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2799 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1267/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дата офис“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Рупел 2, вх. 4,
ет. 4, ап. 10, с предмет на дейност: събиране и
компютърна обработка на данни от различни
източници, сортиране и съхранение на база дан
ни, изготвяне на компютърни справки и отчети,
консултантски услуги, разработване и внедряване
на софтуерни продукти, търговия с компютърни
системи и компоненти, инсталиране и конфигу
риране на компютърни системи, изграждане на
компютърни мрежи, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прерабо
тен или обработен вид, строително предприемаче
ство и строително-монтажни дейности, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
рекламни, информационни, програмни, импресар
ски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, строителна
дейност, проектиране, производство, търговия, внос
и износ, откриване на увеселителни заведения и
такива за обществено хранене, спедиторска дейност,
складови сделки, ресторантьорство, хотелиерство,
вътрешен и външен дизайн, туристическа дейност,
дърводелски и мебелни услуги, представителство
и агентство между наши и чуждестранни фирми,
посредническа дейност и оказион, други дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Христина Илиева Христова.
49321
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2795 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1262/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Чивани“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Екзарх Йосиф 11, с
предмет на дейност: търговия на едро и дребно с
лекарствени средства и санитария. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ани Жираир Мириджанян.
49322
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2798 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1265/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Просанипро“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Бяла, община Бяла, ул.
Кольо Фичето 4, с предмет на дейност: търговия с
движими и недвижими вещи, търговско предста
вителство, растениевъдство и животновъдство и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, с едноличен собственик на капитала „Интер
форст“ – ЕООД, представлявано от Герхард Фогел
занг, и се управлява и представлява от управителя
Деляна Бойкова Николова.
49323
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2800 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1270/2007 еднолично дружество с ограничена от
говорност „Дара“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Лозен планина 1, вх. 2, ет. 10,
с предмет на дейност: покупка от страната и чуж
бина на стоки или други вещи с цел препродажба в
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първоначален, преработен или обработен вид, вкл.
и на книги, експорт и реекспорт на стоки, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, хотелиерски, турис
тически, рекламни, информационни, програмни
услуги, социални услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Христова Йорданова.
49324
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2673 от 9.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1252/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Деми транс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Алея Ела 7, бл. Ал
тай, вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: търговия
със стоки и услуги, търговско представителство
и посредничество, т ранспортна, спедиционна,
складова, лизингова, маркетингова и рекламна
дейност в страната и в чужбина, таксиметрови
услуги в страната и в чужбина, както и всякакви
други дейности, разрешени със закон и съгласно
изискванията на законодателството. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Пламен Йовчев Цанков.
49325
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2675 от 9.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1254/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Дефолт сервиз“ – ЕООД, със се
далище и адрес на управление Русе, ул. Михаил
Хаджикостов 4, вх. 3, ет. 2, с предмет на дейност:
сервиз на офистехника, продажба на консумативи
за офистехника, рекламни, информационни услуги,
търговия, внос и износ, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и сдел
ки с интелектуална собственост, административни
и консултантски услуги, управление на проекти,
ремонт и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Илиян
Йорданов Петров.
49326
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2794 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1261/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Русе – централ – 1“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Екзарх
Йосиф 11, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно с лекарствени средства и санитария.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се представлява и управлява от еднолич
ния собственик на капитала Любомир Георгиев
Тодоров.
49327
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2860 от 9.Х.2007 г. по ф. д.
№ 13003/2007 еднолично дружество с ограниче
на отговорност „Инвестгруп БГ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Русе, бул. Цар
Освободител 44, вх. 1, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, строителна
дейност, търговско представителство, посредни
чество и агентство, маркетингови проучвания,
как то и всякак ва дру га дейност, незабранена

БРОЙ 10

ДЪРЖАВЕН

със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Никола
Христов Попов.
49328
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2667 от 9.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1245/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мирела 5 и 5“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, бул. Цар Освободител
72, вх. 1, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: произ
водство на стоки за населението и бита с цел про
дажба, търговия на едро и дребно с промишлени и
хранителни стоки в страната и в чужбина, покупка
на стоки или вещи за препродажба в първонача
лен, преработен или обработен вид, комисионна
и пласментно-снабдителска дейност, търговско
представителство и посредничество, откриване на
работилници за услуги и производство на стоки за
продажба, откриване на магазини за продажба на
стоки, на селскостопански произведения, плодове,
зеленчуци, оказион, антиквариат, отдаване на вещи
под наем, външноикономическа дейност, импорт,
експорт, реекспорт, бартерни сделки в страната
и в чужбина, фризьорство, козметика, маникюр,
педикюр, бръснарство, конфекция – шев и крой
ка, бутик, шивашки услуги, ръчно и машинно
плетиво, шев и продажба на гоблени в страната
и в чужбина, строителство, строително-ремонтни,
строително-монтажни, тапетаджийство, бояджий
ство, монтажни дейности, енергетични услуги,
монтаж и поддържане на машини и съоръжения,
цялостен ремонт на автомобили, автотенекеджий
ски и бояджийски услуги, магазин за авточасти,
производство и продажба на сладолед, сергийна и
пазарищна търговия, производство, преработване,
изкупуване и реализация на селскостопанска про
дукция от растителен и животински характер, яйца,
мляко, мандра, плодове, зеленчуци, живи животни,
мед и пчелни продукти семена, луковици, цветя,
билки, транспортни услуги – превоз на пътници в
страната и в чужбина, таксиметрова дейност, ор
ганизиране на учебни курсове за водачи на МПС,
ресторантьорство и хотелиерство, рекламни услуги,
вътрешен и международен туризъм, производство на
филми, видео-, звукозаписи, видеоклуб, продажба
и отдаване под наем на касети, експлоатация на
забавни, спортни, детски, механични, електронни
и други игри, машинописни и копирни услуги,
административни и финансово-счетоводни услу
ги, експлоатация на заведения за кафе-аперитив,
скара, чай, сокове, пиво, безалкохолни и алко
холни напитки, бързи закуски, сандвичи, цигари,
тестени, сладкарски и млечни изделия, снекбар,
коктейлбар, механа, сделки с валута, недвижими
имоти и движими вещи, валутно бюро, всякакви
услуги за населението и всякакви дейности, раз
решени със закон, с изключение на тези, които
изискват предварително лиценз (цялата дейност
на дружеството се осъществява в страната и в
чужбина). Дружеството е с капитал 5000 лв., с
неограничен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Латинка
Димитрова Вълкова.
49329
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2668 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1246/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Асо – 1“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Алеи Възраждане
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110, вх. 2, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: кон
султантска, информационно-рекламна, експертноикономическа, счетоводна, строителна дейност и
услуги, строително, инсталационно, градоустрой
ствено, машинно-конструкторско проектиране и
проучване, интериор, териториално и селищно
устройство, експертизи, авторски контрол, произ
водство на промишлени и потребителски стоки,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, т у ристически
услуги, вътрешна и външна търговия на едро и
дребно, представителство и агентство на наши
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и разкриване на други дейности и услуги,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Йордан Георгиев Петров.
49330
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2671 от 1.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1250/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Декор 07“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Николаевска 5, с
предмет на дейност: търговска дейност, търговско
представителство и посредничество в страната и в
чужбина, предприемаческа, превозна, хотелиерска,
туристическа, комисионна, транспортна, товароразтоварна, строително-монтажна дейност, забавни
и спортни игри и съоръжения, информационна,
рекламна, снабдителска, складова, производствена
дейност, услуги на населението. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Десислав Вангелов Павлов.
49331
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2672 от 3.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1251/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Шевалие“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Русе, ул. Плиска 52, магазин
14, с предмет на дейност: търговия на едро и дреб
но, търговско посредничество и представителство
в страната и в чужбина, покупка на хранителни
продукти, стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработени или обработен вид,
разкриване на магазини, заведения за обществено
хранене, ресторантьорство, хотелиерство, програмна
дейност, бартерни и консигнационни сделки, по
купка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, както и всякаква друга разреше
на със закон дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Янков Шевалиев.
49332
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2867 от 16.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1302/2007 дружество с ограничена отговорност
„Зона – 5“ – ООД, със седалище и адрес на упра
вление Русе, ул. Цанко Церковски 4, вх. 5, ет. 6,
ап. 16, с предмет на дейност: зали за компютър
ни игри, компютърни услуги и интернет услуги,
корабост роене и кораборемонт, ст роителство,
ремонтно-технически, заваръчни, дърводелски,
шлосеро-монтажни и други услуги, търговия на
едро и дребно, хотелиерски и туристически услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
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срок, със съдружници Атанас Йорданов Петров и
Петър Димитров Петров и се управлява и пред
ставлява от управителя Атанас Йорданов Петров.
49333
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2786 от 5.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1283/2007 дружество с ограничена отговорност
„Лейнуей кънстракшън Бългериа“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Русе, ул. Неофит
Бозвели 22, с предмет на дейност: производство,
преработка и търговия със селскостопански про
дукти, вътрешно- и външнотърговска дейност,
бартерни, реекспортни и други специфични външно
търговски сделки, търговия и покупка на стоки с
цел препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти; търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни фи
зически и юридически лица; лизингови сделки,
научно-развойна, изследователска и внедрителска
дейност, маркетингова, рекламни и информационна
дейност, сделки с интелектуална собственост, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон
или друг нормативен акт. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Бе
атрис Мери Уолкър и Робърт Уилиам Лейн, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49334
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2802 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1272/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Камо – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Русе, ул. Плиска 96, вх. 3,
ет. 2, с предмет на дейност: внос и износ, реекс
порт, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, бартерни
и комисионни сделки, производство на мебели,
вътрешен дизайн, търговия с недвижими имоти,
експлоатация на заведения за обществено хранене,
алкохолни и безалкохолни напитки, верига от обекти
за търговия и обществено хранене, производство,
монта ж, ст ък ларск и усл у ги, ст ък лопоставяне,
ремонт и сервизно обслужване на електронни сис
теми и системи за сигурност, вътрешна и външна
търговия, производство на стоки с цел продажба,
проектантска, строителна и строително-ремонтна
дейност, консултинг, инженеринг, транспортна
и спедиторска дейност, сделки с интелектуална
собственост, вътрешен и международен туризъм и
други разрешени със закон дейности. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с неограничен срок и се пред
ставлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Камен Станчев Константинов.
49335
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 3059 от 1.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 1326/2007 дружество с ограничена отговорност
„Гама билд“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Русе, ул. Даме Груев 3, бл. 10, вх. Б, ет. 8,
с предмет на дейност: строителни и строителноремонтни дейности, търговия на едро и дребно,
хотелиерство и ресторантьорство, бизнес консул
тации и услуги, както и всякакви незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Десислава
Георгиева Славова и Дияна Конова Славова и се
управлява и представлява от управителя Десислава
Георгиева Славова.
49336
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2656 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1231/2007 дружество с ограничена отговорност
„Воден свят“ – ООД, със седалище и адрес на уп
равление Русе, ул. Боянци 1, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, строител
но-монтажна дейност, производство и продажба на
промишлени и хранителни стоки, покупко-продажба
и отдаване под наем на всякакви разрешени със
закон движими и недвижими вещи и всякаква
друга дейност, която не противоречи на закона.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Милена Димитрова Иванова
и Енчо Георгиев Иванов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
49337
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2655 от 8.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1230/2007 дружество с ограничена отговорност
„Денекс Ком“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Алеи Възраждане 74, вх. 1,
ап. 9, с предмет на дейност: маркетинг, външна и
вътрешна търговия, търговско представителство
и посредничество, транспортни услуги, ресторан
тьорство и хотелиерство, строителство и сделки с
недвижими имоти, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Ге
орги Кирилов Попов, Надка Илиева Попова, Емил
Георгиев Попов и Диан Георгиев Попов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49338
Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2803 от 11.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1275/2007 дружество с ограничена отговорност
„Дамега“ – ООД, със седалище и адрес на управле
ние Русе, ул. Борисова 113, вх. 2, ет. 5, с предмет
на дейност: проектиране, предприемаческа дейност,
производство, изкупуване, преработка и реализация
на всякаква селскостопанска продукция, търговия
на едро и дребно, внос, износ, реекспорт, вътрешна
и външна търговия с промишлени, хранителни и
селскостопански стоки, строителни, транспортни,
информационно-консултантски услуги, установява
не на контакти между български и чуждестранни
преводачески и машинописни услуги, търговско
посредничество и представителство, вкл. сделки с
недвижими имоти, оценки на недвижими имоти,
на машини и съоръжения, експертизи, предпри
емаческа дейност, търговско представителство,
търговско агентство, товарни и пътнически превози,
организиране на екскурзии в страната и в чужбина,
бартерни сделки, хотелиерство, ресторантьорство,
брокерска и спедиторска дейност, организиране и
експлоатация на заведения за хранене и такива с
развлекателно предназначение, разработване и мул
типлициране на програми, научноизследователски
и технологични продукти, аудио- и видеозаснемане,
продажби и отдаване под наем на техните продукти,
административни и финансово-счетоводни услуги,
както и всякакви дейности, незабранени от зако
нодателството. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Миглена
Атанасова Спасова, Карлович Мария-Жоржета,
Даниела Христова Севова, Галина Асенова Сево
ва и се управлява и представлява от управителя
Миглена Атанасова Спасова.
49339
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Русенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа в търговския
регистър с решение № 2793 от 10.Х.2007 г. по ф. д.
№ 1260/2007 дружество с ограничена отговорност
„Дивна транс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Русе, ул. Мальовица 72, с предмет на
дейност: транспортна дейност в страната и в чужбина,
таксиметрова дейност, търговия на дребно и едро
с хранителни стоки, експлоатация и поддръжка на
търговски обекти, организиране и осъществяване на
международен превоз на пътници и товари, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица, търговия на едро и дребно с промишлени сто
ки, други дейности и услуги, незабранена със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Веселина Димитрова Мите
ва и Дилян Мянков Митев, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
49340
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1029 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 796/93
промени за „Пътстроймонтаж“ – ООД, Силистра:
вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава
като съдружник Владимир Атанасов Айдемирски.
47035
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 953 от 22.Х.2007 г. по ф. д. № 355/2002
промени за „Виза – М“ – ООД, Силистра: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник Валентин Жеков Йовчев.
47036
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ регистрира с решение
№ 942 от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 776/93 промяна за
„Брезентови изделия“ – АД, с. Цар Самуил: променя
броя на членовете на СД от 4 на 3; заличава като
член на СД Сребрин Атанасов Илиев.
47724
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1023 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 289/2005
промени за „Александър груп“ – ЕООД, Силистра:
премества адреса на управление от бул. Македония
90, ет. 2, ап. 6, на ул. Седянка 17.
47725
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 1024 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 233/2002 промени
за „Силком“ – ООД, Силистра: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник и
управител Иглика Стефанова Тодорова; дружеството
се променя на „Силком“ – ЕООД; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Пламен
Андреев Антонов.
47726
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 965 от 24.Х.2007 г. по ф. д. № 464/2007 друже
ство с ограничена отговорност „Енерджи“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Силистра, ул.
Симеон Велики 15, ет. 3, ап. 12, и с предмет на
дейност: производство и продажба на алуминиева
дограма и други профили, изработка и монтаж на
ПВЦ дограма, монтаж и демонтаж на автостъкла
и друга ремонтна дейност на МПС, разкриване на
медико-лечебни центрове, производство и търговия
със селскостопанска продукция, транспортни услуги
в страната и в чужбина, складова, спедиционна дей
ност, търговско представителство и посредничество
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на местни и чуждестранни физически и юридически
лица и всякакви дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неопределен
срок, със съдружници Йорданка Маринова Дими
трова и Пламен Александров Димитров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49341
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 962 от 24.Х.2007 г. по ф. д. № 461/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Кар – В“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Силистра, ул. Ради Тодоров 8, вх. А, ет. 4,
ап. 11, и с предмет на дейност: продажба, ремонт и
сервизни обслужване на ЕКАФП и друга техника,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни, импресарски, консултантски или други услуги,
търговска дейност в страната и вън от пределите є,
както и свързаните с нея спомагателни дейности,
покупка на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, ко
мисионни, спедиционни, превозни и таксиметрови
сделки и услуги, строителство, проектиране и ремонт
на сгради, както и всякаква друга дейност със стоки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок и се управлява
и представлява от собственика Никола Илиев Вълев.
49342
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 956 от 22.Х.2007 г. по ф. д. № 458/2007 дружество
с ограничена отговорност „Вивенди“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Силистра, ул. Бойка
войвода 14, ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност:
консултантска дейност в страната и в чужбина,
търговска дейност, производство и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдруж
ници Николай Димов Колев и Николета Димитрова
Колева се управлява и представлява от управителя
Николай Димов Колев.
49343
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 974 от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 465/2007 дружество
с ограничена отговорност „Мармит – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Силистра, ул.
Трепетлика 10, и с предмет на дейност: ресторан
тьорство и хотелиерство, строителна дейност, въ
трешна и външна търговия, комисионна и складова
дейност, търговско представителство, транспортни
услуги, туристически, програмни или други услуги,
лизингови сделки, както и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., с неопределен срок, със съдруж
ници Мариян Димитров Костов и Митко Тошев
Иванов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
49344
Силистренският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 961 от 23.Х.2007 г. по ф. д. № 460/2007 еднолично
дружество с ограничена отговорност „К.С.П. – Бъл
гария“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле
ние Силистра, ул. Янко Тодоров 31, ет. 2, ап. 3, и
с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки, производство и реализация
на селскостопанска продукция и всякакви други
видове производство и реализация в страната и в
чужбина, транспортни услуги в страната, междунаро
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ден транспорт, ремонт на автомобили, спедиторски,
компютърни и таксиметрови услуги, производство
на безалкохолни и алкохолни напитки, хотелиерство
и ресторантьорство и всякакви незабранени със
закон дейности. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Пламен Костов Петров.
49345
Силистренският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 977 от 25.Х.2007 г. по ф. д. № 467/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Раян“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Силистра, ул. Тулча, бл. 6, вх. А, ет. 1, ап. 2, и с
предмет на дейност: фризьорски услуги, маркетинг,
търговия с потребителски стоки, търговско предста
вителство и посредничество, консултантски услуги,
проектиране, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, транспортни услуги, сделки с недвижими
имоти, търговия с хранителни и промишлени стоки,
търговия с алкохол и безакохолни напитки, както
и други дейности, незабранени със закон или друг
нормативен акт. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неопределен срок и се управлява и представлява
от собственика Миглена Здравкова Иванова.
49346
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1785 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 987/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Симови“ – ООД, със се
далище и адрес на управление Сливен, ул. Милин
камък 44А, с предмет на дейност: ресторантьорство,
хотелиерство, туристически услуги, международен
транспорт, транспорт в страната, международен
превоз на пътници и товари, превоз на горива,
транспорт на опасни материали, взривни вещества,
производство на дограма (врати, прозорци), производ
ство на мебели от масив и МДФ, покупко-продажба
на недвижими имоти, търговия със строителни
материали, консултантски и посреднически услуги,
производство, изкупуване и търговия със селско
стопанска продукция, производство и търговия с
торове и екологично чисти селскостопански продук
ти, организиране и провеждане на селски туризъм,
покупка, продажба, ремонт, сервиз и поддръжка на
компютърни и компютърни системи, изграждане
и поддръжка на компютърни мрежи, изграждане,
сервиз и поддръжка на охранителни системи, тър
говия със софтуерни продукти, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговия с петрол и
петролни продукти, горивни и смазочни материали,
природен газ, внос и износ, производство, изкупуване
и търговия със селскостопанска продукция, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, маркетинг и проучване на пазари, хоте
лиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, разработване на проекти и участие
в проекти, финансирани от ЕО и други донорски
организации, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок, със съдружници Георги Димитров
Симов и Димитър Георгиев Симов и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
49123
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение № 1790 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 988/2007 вписа еднолично
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акционерно дружество „Билдинг Инвест“ – ЕАД, със
седалище и адрес на управление Сливен, ул. Пейо
Яворов 4, с предмет на дейност: външна и вътрешна
търговия във всякакви разрешени със закона форми
и всякакви стоки, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, строителна дейност, проектиране и
строеж на сгради, покупка на недвижими имоти с
цел продажба, проектиране, производство, монтаж,
сервиз на промишлени изделия, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждес
транни физически и юридически лица в страната и
в чужбина, и с капитал 1 538 000 лв., разпределен в
1538 акции на приносител с право на глас, всяка от
които с номинална стойност 1000 лв. Дружеството
е с неопределен срок, със собственик на капитала
Жечо Цонев Николов, със съвет на директорите в
състав: Димитър Цанев Тодоров, Нина Емилова
Искрева, Юлия Георгиева Кючукова, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Юлия
Георгиева Кючукова.
49124
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1782 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 984/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Млечков
комерс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Сливен, ул. Стефан Султанов 58, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено про
изводство, търговско представителство и посредни
чество, комисионни, спедиционни, превозни, сделки
с недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, лизин
гови, таксиметрови и всякакви други допустими от
закона услуги на граждани и фирми в страната и
в чужбина, осъществявани по търговски начин, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Дончо Димитров Млечков.
49125
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1783 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 985/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Креон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, кв.
Дружба 3-Б-13, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и сделки с недвижими имоти,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имо
ти с цел продажба, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, фризьорски, козметични, рекламни,
лизингови, таксиметрови и всякакви други допустими
от закона услуги на граждани и фирми в страната
и в чужбина, осъществявани по търговски начин,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Златина Иванова Дечева.
49126
С л и в е н с к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1780 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 982/2007 вписа
еднолично друж ество с ограничена отговорност
„Ауто – Кеди“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Сливен, кв. Дружба, бл. 12, вх. В, ап. 5,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
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или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство и търговия със селско
стопански и други стоки, търговско представител
ство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки, хотели
ерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, покупко-продажба на автомобили
и всякакви търговски сделки, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитал Ели Драганова Драганова.
49127
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1793 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 137/2003 вписа промени за
„Оксиджен“ – ООД: заличава като съдружници „Наус
прим“ – ООД, Ваня Петрова Бърдарова и Милко
Тодоров Балтов; вписа като съдружници „Глобъл
маркетинг енд адвъртайзинг ЛТД“, Николай Русев
Балушев, „Юро уей консултинг“ – ООД, Георги
Георгиев Василев и Марина Тодорова Маринова;
дружеството ще се управлява и представлява от
Николай Русев Балушев, Марина Тодорова Маринова
и Иво Николаев Кусев заедно и поотделно, а при
разпореждане с имуществото на дружеството и сключ
ване на търговски договори за суми над 10 000 лв.
еднократно или над 25 000 лв. общо за месец, ще
се извършва от тримата управители само заедно.
49128
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1755 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 970/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пламен Чола
ков“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Черно море 25, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обра
ботен вид, продажба на стоки от собствено произ
водство, лек таксиметров превоз, автобусни превози,
тежкотоварни превози, финансово-консултантски
услуги, застрахователно дело, експерт оценителска
дейност на движимо и недвижимо имущество,
счетоводни услуги, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превоз
ни, складови и лицензионни сделки, декоративно
строителство с цевтони бетони, счетоводни услуги,
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски услуги, маркетинг,
търговия и други услуги, покупка, строеж и об
завеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и други дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв., дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Пламен Иванов Чолаков.
49129
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1851 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1015/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кремаков
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра
вление Сливен, м. Кладенче 322, с предмет на
дейност: таксиметрови и други транспортни услуги,
извършвани по стопански начин и незабранени със
закон, международен транспорт, вътрешна и външна
търговия и търговия с всякакви стоки, незабранени
със закон, комисионна, спедиционна, лизингова
дейност на наши и чуждестранни фирми, хотели
ерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна,
информационна, програмна, импресарска, печатар
ска, консултантска дейност и услуги, които ще се
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извършват по търговски начин, както и всякакви
услуги, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик на ка
питала Валентин Тодоров Кремаков.
49126
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1750 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 965/2007 вписа еднолично дру
жество с ограничена отговорност „Астери“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Здравец 11, с предмет на дейност: откриване на
кафе-аперитив; покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговска дейност в страната и в
чужбина; внос и износ; производство и реализация
на всякакви изделия за бита; превозна дейност;
всякакви услуги, незабранени със закон или друг
нормативен акт, с капитал 5000 лв. Дружеството е
с неопределен срок и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Катя Хри
стова Божилова.
49085
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1751 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 966/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Джендова и
сие“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Сава Доброплодни 30А, с предмет на
дейност: строителни ремонти по строителни обекти
в областта на административното, културно-бито
вото, здравното, селскостопанското и жилищното
строителство, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в пър
воначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговия с
хранителни стоки, цигари, алкохол, търговско пред
ставителство и посредничество, комисионни, спеди
ционни, превозни, складови и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
маркетинг, търговия и други услуги, производство,
съхранение и търговия със селскостопански стоки
от растителен и животински вид, таксиметрови
услуги, международен и вътрешен транспорт, външ
ноикономически сделки и други търговски услуги и
сделки, незабранени със закон, и с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Тодорка Стоянова Джендова.
49086
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1752
от 2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 967/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Гоби
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Любенова махала, с предмет на дейност: покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в първо
начален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, производство
и продажба на стоки от собствено производство,
металообработване, хотелиерство, ресторантьорство,
компютърни, счетоводни и консултантски услуги,
превозни складови, спедиционни и лицензионни сдел
ки, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, както и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
и с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Георги Ангелов Динчев.
49087
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1756 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 971/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Евротранс – 80“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Сливен, ул.
Шести септември 55, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препро
дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
производство и търговия със селскостопански и про
мишлени стоки, вътрешен и международен превоз
на пътници и товари, вкл. и таксиметров превоз със
собствени и наети МПС, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, пре
возни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програм
ни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всякакви търговски сделки, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
заедно и поотделно от съдружниците Радостин Пенев
Пенев и Николай Стефанов Стефанов.
49088
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1841 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1011/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пламфар
ма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Дюлева река 209, с предмет на дей
ност: търговия на дребно с лекарствени продукти,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Пламен Иванов Желев.
49089
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1839 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1009/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Образцова
аптека Панайот Хитов 27“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Сливен, ул. Панайот Хитов 27,
с предмет на дейност: търговия на дребно с лекар
ствени продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Мария Михайлова Иванова.
49090
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1840 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1010/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Образцова
аптека Христо Ботев 2А“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Сливен, ул. Христо Ботев 2А,
с предмет на дейност: търговия на дребно с лекар
ствени продукти съгласно Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Пенка Илинова Димитрова.
49091
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1819
от 15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1001/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ореол
Пи“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Колю Фичето 19-4, с предмет на дей
ност: транспорт; услуги в транспорта; търговия на
дребно и едро и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, с капитал 5000 лв. Друже
ството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Иванов Атанасов.
49092
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1754
от 2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 969/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Пако
бул“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Българка 18 – 24, с предмет на дей
ност: транспорт, услуги в транспорта, търговия на
дребно и едро и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, и с капитал 5000 лв. Дру
жеството е с неопределен срок и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Петър Георгиев Петров.
49093
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1850
от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 286/97 вписва промяна
за „Мел фураж Сунгурларе“ – ООД: заличава като
управител и представител Десислава Жекова Танева;
дружеството ще се управлява и представлява от
Васил Атанасов Беломоров самостоятелно.
49094
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1849
от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 591/04 вписва промяна
за „Специалицирана болница за рехабилитация
Стайков и фамилия“ – ЕООД: заличава като ед
ноличен собственик на капитала Иван Йорданов
Стайков и вписва нов – Йордан Иванов Стайков;
дружеството ще се управлява и представлява от
Иван Йорданов Стайков.
49095
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1842 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 839/2002 вписва промяна за
„Тити“ – ЕООД: заличава като едноличен собстве
ник на капитала и управител на дружеството Ташко
Йорданов Пеев; променя фирмата на „Тити“ – ООД;
вписва като съдружници Ташко Йорданов Пеев,
Иван Савов Куцаров и Борислав Антонов Андонов;
вписва като управител и представляващ дружеството
Борислав Антонов Андонов.
49096
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 1814 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 669/2004 вписва промяна
за „Зосимадон“ – ЕООД: заличава вписаните се
далище и адрес на управление на дружеството и
вписва нови – Пловдив, кв. Смирненски, ул. Белица
1, ет. 2, ап. 4.
49097
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1817 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 774/2004 вписва промяна
за „Дикера“ – ЕООД: заличава вписания предмет
на дейност и вписва нов: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
49098
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 4 ТЗ с решение № 1816 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 225/2002 вписва промяна за
„Фо – Макс – М“ – ООД: заличава като съдруж
ник и управител Константин Димитров Атанасов;
вписва като управител на дружеството Димитър
Костадинов Атанасов.
49099
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1472
от 24.ІХ.2007 г. по ф. д. № 821/2007 вписа промени
за „Клер – В“ – ЕООД: вписа ново седалище и
адрес на управление: Сливен, ул. Райко Жинзифов,
бл. 10, вх. Б, ап. 4.
49100
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Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 4 ТЗ с решение № 1807 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 451/2005 вписва промяна за
„Комнет Сливен“ – ООД: вписва като съдружник,
управител и представляващ Коста Добрев Петков;
заличава като съдружник, управител и представ
ляващ Георги Иванов Славов; дружеството ще се
управлява и представлява от Коста Добрев Петков.
49101
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 4 ТЗ с решение № 1801 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 427/2005 вписва промяна
за „Здравец 2005“ – ООД: заличава вписания пред
мет на дейност и вписва нов: търговия на дребно с
лекарствени продукти; заличава като съдружник и
управител на дружеството Румяна Георгиева Доне
ва; променя фирмата на „Здравец 2005“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Стоянка Ко
лева Попиванова.
49102
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1757
от 2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 972/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Кре
докс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Дружба 11-А-23, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид на дребно, продаж
ба на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, асемблиране на компю
търни конфигурации, продажба на компютърно и
офис оборудване, модули, мрежови компоненти,
периферни устройства, проектиране, разработка
и поддръжка на локални компютърни мрежи, га
ранционен и следгаранционен сервиз, хардуерна и
софтуерна поддръжка и всякакви други дейности
и услуги, разрешени със закон и за чията дейност
се изисква да се извършва по търговски начин, и
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Христо Петров Друмев.
49083
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1748 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 963/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Евро пар
кет“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Лъдженска 1-Б-11, с предмет на дейност:
преработка и търговия с дървен материал; меж
дународен превоз на пътници и товари, превоз на
горива, опасни материали и взривни вещества; кон
султантски и посреднически услуги; производство,
изкупуване и търговия със селскостопанска продук
ция; производство и търговия с торове и екологично
чисти селскостопански продукти; организиране и
провеждане на селски туризъм; покупка, продажба,
ремонт, сервиз и поддръжка на компютри и ком
пютърни системи; изграждане, сервиз и поддръжка
на компютърни мрежи и охранителни системи;
търговия със софтуерни продукти; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговия с петрол и
петролни продукти, горивни и смазочни материали,
природен газ; внос и износ, производство, изкупу
ване и търговия със селскостопанска продукция;
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покупка на ценни книжа с цел продажба; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост, маркетинг и проучване на пазари;
хотелиерски, туристически, рекламни, информаци
онни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; лизинг; разработване на
проекти и участие в проекти, финансирани от ЕО
и други донорски организации, с капитал 5000 лв.
Дружеството е с неопределен срок и се управлява и
представлява от едноличния собственик на капитала
Таня Василева Бойчева-Стаменкович.
49084
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1810
от 14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 998/2007 вписа едно
лично дружество с ограничена отговорност „Ро
лекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, кв. Сини камъни 28-Д-19, с предмет на
дейност: организиране и провеждане на курсове
за водачи на МПС и подготовката им по теория и
практика; обучение на водачи за превоз на опасни
товари; покупка на стоки и други вещи с цел преп
родажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество; ко
мисионни, спедиционни, превозни, складови и ли
цензионни сделки; менителници, записи на заповед
и чекове; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги; покупка, строеж и обзавеждане на недви
жими имоти с цел продажба; внос и износ; лизинг,
с капитал 5000 лв. Дружеството е с неопределен
срок и се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Руско Петров Илиев.
49127
Сливенският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1811 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 999/2007 вписа еднолич
но дружество с ограничена отговорност „Мими
Рос“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливен, ул. Михаил Чайковски 11-А-1, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и по
средничество; комисионни, спедиционни, превозни
и сделки с недвижими имоти; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж
ба; хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, лизингови, таксиметрови и всякакви
други допустими от закона услуги на граждани и
фирми в страната и в чужбина, осъществявани по
търговски начин, с капитал 5000 лв. Дружеството
е с неопределен срок и се представлява и управля
ва от едноличния собственик на капитала Росен
Христов Събев.
49128
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 313/2005 вписва промени за „Елена
имоти“ – ООД: вписва прехвърляне на 2408 дру
жествени дяла от „Ембрасеабле“ – СЛ, на „Хестион
медитеранея 2004 – С.Р.Л.“; вписва прехвърляне на
2408 дружествени дяла от Джанмария Кондулмари
на „Хестион Медитеранея 2004, С.Р.Л.“; вписва
прехвърляне на 2408 дружествени дяла от Роберто
Кондулмари на „Хестион Медитеранея 2004, С.Р.Л.“;
вписва актуализиран дружествен договор.
50496
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Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 18.Х.2007 г.
по ф. д. № 14240/2005 вписва промени за „ТАТ
капита л“ – ЕООД: вписва прех върл яне на 21
дружествени дяла от Огнян Емилов Кръстев на
„Толакс груп“ – ООД; вписва прехвърляне на 21
дружествени дяла от Огнян Емилов Кръстев на Чен
Ла Линг; вписва прехвърляне на 8 дружествени дяла
от Огнян Емилов Кръстев на Антон Вилем Хулзинг;
заличава като едноличен собственик на капитала
Огнян Емилов Кръстев; вписва като съдружници
„Толакс груп“ – ООД, Чен Ла Линг и Антон Ви
лем Хулзинг; дружеството продължава дейността
си като дружество с ограничена отговорност „ТАТ
капитал“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
50497
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17806/2007 вписа в търговския регистър друже
ство с ограничена отговорност „Булджобс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, ул. Бричебор 7, с предмет на дейност:
разработка, програмиране и поддръжка на профе
сионален софтуер, системна интеграция и цялостно
изграждане на комплексни информационни системи,
компютърни програми (десктоп и уебприложения)
за търсене и предлагане на работа, публикуване на
обяви за свободни работни места от работодатели
и агенции за подбор на персонал, систематизира
не и каталогизиране на информация, свързана с
кандидатстване за работа и набиране на кадри,
изработване и разпространение на реклами, обяви
и рекламни материали, маркетингови изследвания,
проучвания и професионални консултации, интер
фейс дизайн и разработване на продукти в областта
на информационните технологии и комуникациите,
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дру
жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Радослав Кънчев Султов и Деян
Кънчев Султов и се управлява и представлява от
Деян Кънчев Султов.
50498
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17832/2007 вписа в търговския регистър дру
жество с ограничена отговорност „Екогарант ин
вест“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж. к. Славия, бл. 2,
вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност: инвести
ционна дейност, предприемачество, строителство
и архитектура, комуникации, търговско предста
вителство, услуги, маркетинг, посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина и други
стопански дейности, незабранени със закон. Друже
ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Христо Добринов Маников и Светлозар
Георгиев Стойчев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
50499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф. д.
№ 17879/2007 вписа в търговския регистър едно
лично дружество с ограничена отговорност „Глобал
билд контрол“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж. к. Мла
дост 4, бл. 433, вх. Б, ап. 60, с предмет на дейност:
външно- и вътрешнотърговска дейност във всички
разрешени със закон форми и с всички стоки,
строителство, предприемачество, проектиране на
жилищни и промишлени сгради, търговия и дист
рибуция със строителни материали, управление на
строителни проекти, консултантска, инженерингова,
маркетингова, лизингова, научноизследователска,
ноу-хау, иновационна и информаторска дейност,
търговско представителство, посредничество и

ВЕСТНИК

БРОЙ 10

агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, транс
портна, таксиметрова и спедиторска дейност в
страната и в чужбина, всякаква друга дейност,
която има търговски характер и е незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капи
тал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Нина Господинова Ламбова-Димова,
която го управлява и представлява.
50500

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
120. – Управите лни ят с ъвет на ЛРД „София – Запад“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно събрание на дружеството на
10.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в сградата на НЛРС, бул. Вито
ша 31 – 33, ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на дружеството за 2009 г.; 2. отчет
на контролно-ревизионната комисия за 2009 г.; 3.
приемане на основните насоки и програмата за
дейността на дружеството и финансовия план за
2010 г.; 4. текущи. Общото събрание е законно,
ако присъстват повече от половината от избраните
делегати. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред и може
да се проведе колкото и членове да се явят.
830
3. – Изпълнителният комитет на Български
национален комитет за предучилищно образова н ие – ОМЕП, Софи я, на основа н ие ч л. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 12.ІІІ.2010 г. в
10 ч. в сградата на ФНПП, София, ул. Шипченски
проход 69А, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на БНК – ОМЕП за 2009 г.; 2. приемане
на годишните планове на ИК на БНК – ОМЕП, за
2010 г.; 3. избор на УС и ИК на БНК – ОМЕП; 4.
организационни въпроси и обмен на информация.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото отчетно-изборно събрание ще се проведе
от 11 ч. на същото място.
691
39. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация „Природен газ“, София, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението на
13.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в Рим, Италия, хотел „Regent“,
ул. Via Filippo Civinini 46, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността през 2009 г.; проект за реше
ние: ОС приема отчета за дейността през 2009 г.;
2. промени в устава на сдружението; проект за
решение: ОС приема предложените промени в
устава на сдру жението; 3. промени в състава
на управителния съвет; проект за решение: ОС
приема предложението за промяна в състава на
управителния съвет; 4. основни насоки и програма
за дейността през 2010 г.; проект за решение: ОС
приема основни насоки и програма за дейността
през 2010 г.; 5. приемане на бюджета на сдружението
за 2010 г.; проект за решение: ОС приема бюджета
на сдружението за 2010 г.; 6. други. 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.
751
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Румпел – клуб по моделизъм“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 13.ІІІ.2010 г. в 11 ч.,
което ще се проведе в София, кв. Западен парк,
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ул. Суходолска 1, бл. 137, вх. Д, ап. 73, при следния
дневен ред: 1. приемане на решение за промяна на
наименованието на сдружението; 2. приемане на
решение за промени в устава на сдружението; 3.
избор на управителен съвет; 4. други. Регистрацията
на членовете за участие в работата на събранието
ще се извърши същия ден от 10,30 ч. 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 и ще се счита редовно
независимо от броя на членовете. Материалите
за събранието са на разположение на всички за
интересувани членове в офиса на сдружението на
посочения адрес от 11 до 17 ч. всеки работен ден.
718
17. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по сравнително право“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.ІІІ.2010 г. в 16 ч. в София, заседателна зала
на Института за правни науки (ИПН) към БАН,
ул. Сердика 4, при следния дневен ред: 1. доклад
на Диана Маринова – член на УС на сдружение
„Българска асоциация по сравнително право“, на
тема: „Новата Конвенция на ООН относно догово
рите за международен превоз на товари изцяло или
отчасти по море („Ротердамски правила“) – предиз
викателства и перспективи“; 2. промени в състава
на управителния съвет – избор на нов председател;
3. промяна в устава на Сдружение „Българска
асоциация по сравнително право“ във връзка със
свикването на общото събрание; 4. организационни
въпроси. При непостигане на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе при
същия дневен ред в 17 ч. Канят се всички членове
на сдружението на общото събрание.
832
22. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Барбарианс“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 18.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в София, ул.
Инж. Иван Иванов 70Б, партер, офис 2, при следния
дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на
УС на сдружението за 2009 г. и освобождаване на
членовете на УС от отговорност; проект за реше
ние – ОС приема отчета и освобождава членовете на
УС от отговорност; 2. избиране на нов управителен
съвет; проект за решение – ОС избира нов управи
телен съвет; 3. приемане на решение за изменение
и допълнение на устава на сдружението; проект
за решение – ОС приема решение за изменение и
допълнение на устава на сдружението; 4. промяна
на адреса на сдружението; проект за решение – ОС
променя адреса на сдружението; 5. освобождаване
на членове на сдружението; проект за решение – ОС
освобождава членовете, подали молба за напускане.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
726
31. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Гръцки бизнес съвет в България“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на редовните членове на сдруже
нието на 18.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в София, пл. Света
Неделя 5, „Шератон хотел Балкан“ при следния
дневен ред: 1. разглеждане и приемане отчета за
дейността на управителния съвет на сдружението
за 2009 г.; 2. одобряване на годишния финансов
отчет на сдружението за 2009 г.; 3. освобождава
не от отговорност на членовете на управителния
съвет за дейността им през 2009 г.; 4. обсъждане
и приемане на бюджета на сдружението за 2010 г.
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Поканват се всички редовни членове да вземат
участие в общото събрание лично или чрез писмено
упълномощен представител.
611
20. – Управителният съвет на сдружение „Столична спортна асоциация“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 19.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, ул. Московска 33,
ет. 2, зала № 2, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността през 2009 г.; 2. приемане на бюджет
за 2010 г.; 3. избор на нов УС и председател на
ССА; 4. допълнение и изменения в устава на
ССА; 5. обсъждане на молби за нови членове на
ССА. Право на глас в общото събрание могат да
упражняват всички лица, членове на сдружението.
Пълномощниците на членовете са легитимират с
нотариално заверено пълномощно, издадено от
члена на сдружението за това общо събрание на
сдружението, и документ за самоличност на упъл
номощения. Членовете се легитимират с документ
за самоличност. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ се насрочва ново заседание един
час по-късно, на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на членовете.
798
10. – Управителният съвет на „Боен клуб – София“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в София, ул.
Позитано 52, при следния дневен ред: 1. промени
в съдебната регистрация и приемане на промени
в устава на сдружението; 2. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 20,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
642
11. – Управителният съвет на Сдружението на
композитори, автори на литературни произведения,
свързани с музика, и музикални издатели за колективно управление на авторски права „Музикаутор“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
годишно отчетно-изборно събрание на 20.ІІІ.2010 г.
в 9 ч. в София, НДК, зала № 10, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на управителния съвет на сдру
жението за дейността на „Музикаутор“ за 2009 г.; 2.
отчетен доклад на контролно-финансовата комисия
на сдружението за 2009 г.; 3. приемане на бюджет на
сдружението за 2010 г.; 4. промяна в чл. 11, ал. 1 и 2
на устава; 5. промяна на размера на членския внос;
6. промяна в правилата за разпределение, както
следва: създаване на нова ал. 2 на чл. 14; редакция
на чл. 15, ал. 5, т. 1 и 2, промяна на чл. 16, т. 2,
буква „б“, отмяна на чл. 19, т. 3, промяна на чл. 19,
т. 4; промяна на чл. 28, т. 9, отмяна на т. 10 и 11;
промяна на чл. 29, ал. 5, 6 и 7 и създаване на нова
ал. 8; промяна на чл. 34, ал. 1, буква „б“; допълне
ние на преходните и заключителните разпоредби; 7.
освобождаване на член на УС от квотата „Автори на
популярна, филмова, електронна, приложна музика
и джаз“ на основание чл. 20, ал. 2 от устава и избор
на нов член от същата квота; 8. разни. Общото съ
брание се счита законно, ако присъстват повече от
половината от членовете му. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 10 ч., на същото място и при същия
дневен ред и ще се счета редовно независимо от
броя на явилите се членове.
758
5. – Централното бюро на Демократическата
партия на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква ХІХ
редовен конгрес на Демократическата партия на 17
и 18.ІV.2010 г. в 9 ч. в София, НДК зала № 8, при
следния дневен ред: 1. избор на бюро на конгреса;
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2. отчет за политическата дейност на партията и
нейните ръководни органи; 3. отчет на Централната
контролна комисия; 4. промени в устава на ДП;
5. избор на ръководни органи на ДП; 6. приемане
на програмни документи.
831
1. – Управителният съвет на Сдружение на
ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество „Сокол“ – Ихтиман, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
13.ІІІ.2010 г. в 9,30 ч. в малкия салон на Читалище
„Слънце“ – Ихтиман, при следния дневен ред: 1.
промени в устава на сдружението; 2. гласуване на
щатно разписание и бюджет за 2010 г.; 3. разглеж
дане предложения на ЛРС (БЛРС, НСЛР – СЛРБ
и др.) за членство в тях; гласуване за членство
или независимо осъществяване на дейността; 4.
определяне размера на членския внос за 2011 г.; 5.
предложения за създаване на търговско дружество
към СЛР ЛРД „Сокол“ – Ихтиман, гласуване на
създаването му и програма за изпълнение. При
липса на кворум за провеждането на събранието
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
610
12. – Управителният съвет на сдружение с
общественополезна дейност „Настоятелство на
целодневна детска градина „Слънце“ – Карлово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на сдружението на 17.ІІІ.2010 г. в 17,30 ч. в
ЦДГ „Слънце“ – Карлово, ул. Васил Кирков 13,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2008 г. и 2009 г.; 2. приемане на
програма за дейността на сдружението през 2010 г.;
3. промяна на устава на сдружението; 4. избор на
касиер на сдружението; 5. приемане на нови членове
на сдружението. При липса на кворум на основа
ние чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
625
10. – Управителният съвет на Спортен клуб по
карате „Спартак – Плевен“, Плевен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетно-из
борно събрание на членовете на спортния клуб
на 14.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в Плевен, ул. Кала тепе 3,
залата на клуба, при следния дневен ред: 1. прие
мане отчета за дейността на УС и освобождаването
му от отговорност; 2. освобождаване членовете
на УС; 3. изключване на членове и приемане на
нови членове на ОС; 4. приемане на нов устав; 5.
избиране на управител на сдружението от ОС; 6.
приемане на бюджет на сдружението за 2010 г.; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
941
1. – Управителният съвет на УСКХ „Академик – ТУ“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
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свиква отчетно-изборно събрание на 17.ІІІ.2010 г. в
18 ч. в зала 4206, корпус 4 на ТУ – София, филиал
Пловдив, ул. Ц. Дюстабанов 25, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността през изминалия
период; 2. промени в устава на клуба; 3. избор на
ръководни органи на клуба; 4. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
675
1. – Управителният съвет на Сдружение с не
стопанска цел „Камара на вътрешните одитори в
Южна България“ – Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 18.ІІІ.2010 г. в
15 ч. в Пловдив, ул. Железарска 1, ет. 4, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет през 2009 г.; 2. приемане на бюджет за 2010 г.;
3. други въпроси. Всички членове на сдружението
са поканени да присъстват.
660
23. – Управителният съвет на Асоциация на
родопски общини (АРО) – Смолян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на 19.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в зала 247 на общинската
администрация, Смолян, при следния дневен ред:
1. приемане на кмета на община Ракитово за член
на управителния съвет на АРО; 2. приемане отчет
за дейността на АРО за периода 1 януари – 31
декември 2009 г.; 3. приемане на финансов отчет
на Асоциацията на родопски общини за периода
1 януари – 31 декември 2009 г.; 4. приемане на
работен план на АРО за 2010 г.; 5. приемане на
бюджет на АРО за 2010 г.; 6. разни. 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 независимо от броя на
присъстващите членове.
620
41. – Управителният съвет на синдиката на
служителите в ГДО в България, Стара Загора, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на ССГДОБ на 20.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в Стара Загора,
бул. Митрополит Методи Кусев 33, при следния
дневен ред: 1. отчет на УС за дейността на синди
ката до момента; 2. избор на контролна комисия
на ССГДОБ; 3. отпадане на т. 2 от чл. 8 от устава
на ССГДОБ; 4. други организационни въпроси.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе в 12 ч.
621
Пенка Николова Жекова – ликвидатор на СД
„Жима – Жекова и с-ие, в ликвидация“ по ф. д.
№ 610/91 на основание чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на СД да предявят вземанията си в 6-месечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
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