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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
експортния контрол на оръжия и изделия и
технологии с двойна употреба (обн., ДВ, бр. 11
от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36 от
2008 г. и бр. 82 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. контролът върху износа, трансфера,
брокерската дейност и транзита на изделия и
технологии с двойна употреба, наричани понататък „изделия с двойна употреба“, съгласно
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май
2009 г. за въвеждане режим на Общността за
контрол на износа, трансфера, брокерската
дейност и транзита на изделия и технологии
с двойна употреба (ОВ, L 134/1 от 29 май
2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО)
№ 428/2009“;“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „износа“ се добавя
„брокерската дейност и транзита“, а думите
„Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент
(ЕО) № 428/2009“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Изделията с двойна употреба – предмет
на контрол върху трансфера, са определени в
Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009.“
§ 3. Наименованието на глава трета се
изменя така: „Условия и ред за прилагане на
контрол върху износ, трансфер, транзит и внос
на изделия с двойна употреба и брокерска
дейност с тях“.
§ 4. В глава трета наименованието на раздел І
се изменя така: „Обхват на контрола върху износа, трансфера, транзита и брокерските услуги
с изделия с двойна употреба“.

§ 5. В чл. 39 след думата „износа“ се поставя
запетая и се добавя „трансфера, транзита и брокерските услуги с изделия с двойна употреба“,
а думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 428/2009“.
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;
б) в т. 2 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;
в) в т. 3 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Разрешение за трансфер на изделия с
двойна употреба се изисква за изделия с двойна
употреба:
1. определени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, от територията на
Република България за територията на друга
държава членка;
2. които не са определени в Приложение
ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато към
момента на трансфера са налице условията на
чл. 22, параграф 2 от същия регламент.“
3. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Разрешение за транзит на изделия с
двойна употреба, определени в Приложение І
на Регламент (ЕО) № 428/2009, се изисква,
когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4,
параграф 1 от същия регламент.
(4) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба се изисква за изделия
с двойна употреба:
1. определени в Приложение І на Регламент
(ЕО) № 428/2009, когато изделията са или могат
да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент;
2. които не са включени в Приложение I
на Регламент (ЕО) № 428/2009, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за
употребите, определени в чл. 4, параграф 2 от
същия регламент.“
§ 7. В чл. 41 думите „от Регламент 1334/2000“
се заменят с „параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009“.
§ 8. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. издава разрешения за износ и трансфер
на изделия с двойна употреба в рамките на
Общността от територията на Република България и брокерската дейност с тях;“
б) в т. 5 думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“;
в) точка 6 се отменя.
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3. Създава се ал. 3:
„(3) Длъжностни лица, оправомощени от
министъра на икономиката, енергетиката и туризма, създават и поддържат публичен регистър
на лицата, регистрирани за износ, трансфер и
брокерска дейност с изделия и технологии с
двойна употреба.“
§ 9. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „Междуведомствената
комисия“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В ал. 3 думите „от Междуведомствената
комисия“ се заличават.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от датата
на получаване на заявленията издава удостоверение за регистрация по образец, утвърден
с правилника за прилагане на закона.
(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед отказва да издаде
удостоверение за регистрация, когато заявлението и приложените към него документи не
съответстват на изискванията на ал. 2.“
4. В ал. 6 думите „чл. 42, ал. 2, т. 6“ се заменят
с „чл. 42, ал. 3“ и думите „Междуведомствената
комисия“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“.
5. В ал. 7 думите „ал. 1“ се заменят с „ал. 6“.
6. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от получаване
на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и
изменението се вписва в регистъра.“
§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешението за износ може да е индивидуално разрешение за износ, генерално
разрешение на Общността за износ, глобално
разрешение за износ или национално генерално
разрешение за износ съгласно определенията
в Регламент (ЕО) № 428/2009.“
2. В ал. 2 навсякъде думите „Регламент
1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 428/2009“, а думите „чл. 6“ се заменят с
„чл. 2, параграф 9“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Индивидуалното разрешение за износ,
глобалното разрешение за износ и националното
генерално разрешение за износ се издават от
Междуведомствената комисия.“
4. В ал. 4 думите „Приложение I на Регламент 1334/2000“ се заменят с „Приложение I на
Регламент (ЕО) № 428/2009“, а думите „както
и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба от Приложение IV на Регламент
1334/2000“ се заличават.
5. В ал. 5 думите „Приложение I на Регламент 1334/2000“ се заменят с „Приложение I на
Регламент (ЕО) № 428/2009“, думите „Приложение II на Регламент 1334/2000“ се заменят с
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„Приложение II на Регламент (ЕО) № 428/2009“,
а думите „и за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, посочени в част 1
от Приложение IV на Регламент 1334/2000“ се
заличават.
6. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Националното генерално разрешение за
износ на изделия с двойна употреба по смисъла
на Регламент (ЕО) № 428/2009 за износителите
по чл. 43 се публикува на интернет страницата
на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.“
7. В ал. 7 думите „издаване на“ се заменят
с „публикуване на национално“, а думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент
(ЕО) № 428/2009“.
§ 11. В чл. 45, ал. 1 след думата „разрешение“ се добавя „по чл. 44, ал. 4 и 5“.
§ 12. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 2, параграф 6 от Регламент
(ЕО) № 428/2009 могат да извършват брокерска дейност с изделия с двойна употреба от
Приложение І на Регламент (ЕО) № 428/2009
след регистрация по този закон.“
2. В ал. 2 думите „от Междуведомствения
съвет“ се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
3. В ал. 3 думите „Междуведомствения
съвет“ се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“ и накрая
се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2, 5, 6, 7,
8, 10, 11 и 12“.
4. В ал. 4 думите „от Междуведомствения
съвет“ се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма“.
5. В ал. 5 думите „Междуведомственият
съвет създава и поддържа“ се заменят с „Длъжностни лица, оправомощени от министъра на
икономиката, енергетиката и туризма, създават
и поддържат“.
§ 13. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма издава удостоверение за
регистрация в 10-дневен срок от датата на
получаване на заявленията.“
2. В ал. 2 изречение първо се изменя така:
„При констатиране на непълноти и/или нередности в представените документи в срок 7
работни дни от датата на получаване на документите заявителят се уведомява писмено с
указания за отстраняването им.“
§ 14. Член 48 се изменя така:
„Чл. 48. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощени от него
длъжностни лица в срок 5 работни дни от датата
на регистрацията уведомява Министерството
на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност“ и Междуведомствената
комисия за извършените регистрации.“
§ 15. В чл. 49 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „Междуведомствения съвет“
се заменят с „Министерството на икономиката,
енергетиката и туризма“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощени от него
длъжностни лица в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи
издава актуално удостоверение за регистрация
и изменението се вписва в регистъра.“
§ 16. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед отказва да издаде удостоверение за регистрация, когато не e
налице някой от документите по чл. 46, ал. 3.“
§ 17. В чл. 51 текстът преди т. 1 се изменя
така: „Регистрацията се заличава със заповед
на министъра на икономиката, енергетиката
и туризма:“.
§ 18. В чл. 52 се правят следните изменения:
1. Текстът преди т. 1 се изменя така: „Регистрацията се прекратява със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 19. В чл. 53 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заповедите по чл. 50, 51 и 52 могат да
се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 20. В глава трета, раздел ІІІ се създава
чл. 53а:
„Чл. 53а. (1) Разрешение за брокерски услуги
с изделия с двойна употреба, когато изделията са
или могат да бъдат предназначени за употребите
по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009, се издава от Междуведомствената
комисия на лица, регистрирани от министъра
на икономиката, енергетиката и туризма, по
ред, определен с правилника за прилагане на
закона.
(2) За издаване на разрешение за брокерски
услуги с изделия по ал. 1 брокерът подава в
Междуведомствената комисия заявление по
образец, определен съгласно правилника за
прилагане на закона, придружено от следните
документи за:
1. местонахождението на изделията с двойна
употреба в третата държава;
2. описание на съответните изделия и количества;
3. третите страни, които участват в сделката;
4. третата държава на местоназначение на
изделията;
5. крайния потребител на изделията в държавата по т. 4 и точното му местонахождение;
6. декларация за верността на представените
данни.
(3) Изискванията за вида и съдържанието на
документите по ал. 2 се определят с правилника
за прилагане на закона.
(4) Междуведомствената комисия се произнася по подадените заявления в 30-дневен срок
от датата на получаването им.
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(5) Решението се съобщава на заявителя в
7-дневен срок от датата на вземането му.
(6) Издаденото разрешение е със срок на
валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(7) При необходимост Междуведомствената
комисия може да изисква становище на други
държавни органи, както и да привлича експерти,
които да дават становища по въпроси, за които
се изискват специални знания.“
§ 21. В глава трета се създава раздел ІІІа
с чл. 53б и 53в:
„Раздел ІІІа
Транзит на изделия с двойна употреба
Чл. 53б. Митническите органи могат да
не допуснат или да преустановят транзита
на изделия с двойна употреба, определени в
Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009,
които са или могат да бъдат предназначени за
употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от
същия регламент.
Чл. 53в. (1) Митническите органи до 24 часа
уведомяват писмено Междуведомствената комисия за недопускането или преустановяването
на транзита.
(2) В случаите на недопуснат или преустановен транзит, когато са налице условията по
чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009,
се изисква разрешение за транзит на изделия
с двойна употреба.
(3) Разрешение за транзит на изделия с
двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия за всеки конкретен случай
по ред, определен с правилника за прилагане
на закона. Издаденото разрешение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.“
§ 22. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Междуведомствената
комисия“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“.
2. В ал. 2 думите „Междуведомствената
комисия“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от датата
на получаване на заявленията издава удостоверение за регистрация по образец, определен
с правилника за прилагане на закона.“
4. В ал. 4 думите „от Междуведомствената
комисия“ се заличават.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма отказва да издаде удостоверение
за регистрация, когато заявлението и приложените към него документи не съответстват на
изискванията на ал. 2.“
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6. В ал. 6 думите „чл. 42, ал. 2, т. 6“ се заменят
с „чл. 42, ал. 3“ и думите „Междуведомствената
комисия“ се заменят с „Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма“.
7. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от получаване
на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и
изменението се вписва в регистъра.“
§ 23. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Разрешението за трансфер на изделия с
двойна употреба от територията на Република
България за територията на друга държава
членка може да е индивидуално разрешение
за трансфер, глобално разрешение за трансфер
или генерално разрешение за трансфер.“
2. Създават се нови ал. 2, 3, 4 и 5:
„(2) Разрешенията по ал. 1 се издават от
Междуведомствената комисия.
(3) Индивидуално разрешение за трансфер
се издава за трансфер в Общността на изделия
с двойна употреба, определени в Приложение
ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009, за определена държава чрез една доставка или чрез
частични доставки на основание на договорни
отношения между изпращача и чуждестранния
контрагент. Издаденото разрешение е със срок
на валидност до една година и може да бъде
продължено еднократно за срок до 6 месеца.
(4) Глобално разрешение за трансфер се
издава за трансфер в Общността на определен
тип или категория изделия с двойна употреба,
определени в част 1 от Приложение ІV на
Регламент (ЕО) № 428/2009. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и
може да бъде продължено еднократно за срок
до една година.
(5) Генералното разрешение за трансфер се
публикува от Междуведомствената комисия за
лицата по чл. 54, ал. 1 за трансфер в Общността
на изделия с двойна употреба, определени в
част 1 от Приложение ІV на Регламент (ЕО)
№ 428/2009.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 6.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 6“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 8 и в нея
думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 428/2009“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 9 и в нея
думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 428/2009“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 10 и в нея
думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 428/2009“, а думите „чл. 21,
параграф 2(а)“ се заменят с „чл. 22, параграф 2“.
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8. Досегашната ал. 7 става ал. 11 и в нея
навсякъде думите „Регламент 1334/2000“ се
заменят с „Регламент (ЕО) № 428/2009“.
§ 24. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Вносът на изделия с двойна употреба на територията на Република България от
трети държави, определени с постановление на
Министерския съвет, подлежи на регистриране.
(2) Внос на изделия с двойна употреба по
ал. 1 могат да извършват физически и юридически лица след регистриране на вноса от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма или от оправомощени от него длъжностни лица по ред, определен с правилника
за прилагане на закона.“
§ 25. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „посочени в Приложение IV на Регламент 1334/2000 или определени
от Министерския съвет по ал. 1“ се заличават.
§ 26. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 думите „чл. 8 от Регламент
(ЕО) № 1334/2000“ се заменят с „чл. 12 от
Регламент (ЕО) № 428/2009“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заявление, по което е взето решение за
отказ в случаите по ал. 1, т. 1 – 5, може да се
разгледа преди изтичането на срока по ал. 2
по искане на заявителя в случай на отпадане
на обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 5.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
§ 27. В чл. 67, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. е налице заличаване или прекратяване
на регистрация за износ, трансфер и брокерска
дейност с изделия с двойна употреба.“
§ 28. В чл. 68, ал. 4, т. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент (ЕО)
№ 428/2009“.
§ 29. В чл. 69, т. 8 след думата „разрешение“
се добавя „или удостоверение за внос“.
§ 30. В чл. 71 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „министъра на
икономика, енергетика и туризма“ се добавя
„министъра на вътрешните работи“.
2. В ал. 2 след думата „разрешение“ се поставя
запетая и се добавя „удостоверение за внос“.
3. В ал. 3, т. 4 след думите „оръжия и“ се
добавя „/или“.
§ 31. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думите „Регламент 1334/2000“ се заменят с „Регламент
(ЕО) № 428/2009“.
2. В ал. 2 думите „чл. 12, параграф 4 от
Регламент 1334/2000“ се заменят с „чл. 16,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.
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§ 32. В чл. 75, ал. 1 навсякъде след думите
„издадено разрешение“ се добавя „или удостоверение“.
§ 33. В чл. 77 в текста преди т. 1 след думата „трансфер“ се добавя „транзит“, а думите
„или разрешение“ се заменят с „разрешение
или удостоверение за внос“.
§ 34. В чл. 78 в текста преди т. 1 след думите „разрешение или“ се добавя „удостоверение
за внос“.
§ 35. В § 2 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 2(b) от Регламент
1334/2000“ се заменят с „чл. 2, параграф 2 от
Регламент (ЕО) № 428/2009“.
2. В т. 2 думите „чл. 2(с) от Регламент
1334/2000“ се заменят с „чл. 2, параграф 3 от
Регламент (ЕО) № 428/2009“.
3. В т. 3 думите „чл. 2(d) от Регламент
1334/2000“ се заменят с „чл. 2, параграф 4 от
Регламент (ЕО) № 428/2009“.
4. В т. 4 думата „стоки“ се заменя с „изделия“.
5. Точка 5 се изменя така:
„5. „Необщностни изделия с двойна употреба“
е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 13 от
Регламент (ЕО) № 428/2009.“
6. В т. 6 накрая думата „Общността“ се
заменя с „Европейския съюз, съгласно чл. 2,
параграф 12 от Регламент (ЕО) № 428/2009“.
7. Създават се нови т. 8, 9 и 10:
„8. „Транзит“ е понятие по смисъла на чл. 2,
параграф 7 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
9. „Брокер“ е понятие по смисъла на чл. 2,
параграф 6 от Регламент (ЕО) № 428/2009.
10. „Брокерски услуги“ е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 5 от Регламент (ЕО)
№ 428/2009.“
8. Досегашната т. 8 става т. 11 и се изменя
така:
„11. „Брокерска дейност“ е дейност, която
обхваща договарянето или осъществяването
на търговска сделка с оръжия или изделия
с двойна употреба, както и продажбата или
прехвърлянето на оръжия или изделия с двойна
употреба от територията на една трета държава
за друга трета държава.“
9. Досегашната т. 9 става т. 12 и се изменя
така:
„12. „Изделия с двойна употреба“ е понятие
по смисъла на чл. 2, параграф 1 от Регламент
(ЕО) № 428/2009.“
10. Досегашната т. 10 става т. 13.
11. Досегашната т. 11 става т. 14 и в нея думите „чл. 1 (а), (b)“ се заменят с „чл. 1 (а), (б)“.
12. Досегашната т. 12 става т. 15 и в нея
думите „параграф 2(а), (b), (c) от Регламент
1334/2000“ се заменят с „параграф 2(a), (б), (в)
от Регламент (ЕО) № 428/2009“.
13. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно
т. 16 и 17.
14. Досегашната т. 15 става т. 18 и в нея
думите „чл. 1 (с)“ се заменят с „чл. 1 (в)“.
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15. Досегашните т. 16, 17, 18 и 19 стават
съответно т. 19, 20, 21 и 22.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 3 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
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УКАЗ № 25
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс, приет от ХLI
Народно събрание на 3 февруари 2010 г.
Издаден в София на 12 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.;
изм., бр. 50 от 2008 г.; бр. 63 от 2008 г. – Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г.;
изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от
2009 г.; бр. 47 от 2009 г. – Решение № 4 на
Конституционния съд от 2009 г.; изм., бр. 82
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 519 се правят следните допълнения:
1. В заглавието накрая се добавя „и общини“.
2. В ал. 1 накрая се добавя „и общини“.
3. В ал. 2, изречение първо след думата
„учреждения“ се добавя „и общини“.
§ 2. В чл. 520 се правят следните изменения:
1. В заглавието думите „общини и“ се заличават.
2. В ал. 1 думите „общините и другите“ се
заличават.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 3 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1094

УКАЗ № 26
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за закрила и
развитие на културата, приет от ХLI Народно
събрание на 4 февруари 2010 г.
Издаден в София на 12 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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ЗАКОН
за допълнение на Закона за закрила и развитие
на културата (обн., ДВ, бр. 50 от 1999 г.; изм.,
бр. 1 от 2000 г.; попр., бр. 34 от 2001 г.; изм.,
бр. 75 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 28, 74, 93,
99 и 103 от 2005 г., бр. 21, 41 и 106 от 2006 г.,
бр. 84 от 2007 г., бр. 19, 42 и 74 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 17, ал. 5 накрая се добавя „за
срок от три години“.
Преходни разпоредби
§ 2. Заварените към влизането в сила на този
закон трудови правоотношения за неопределено
време на директорите на държавни културни
институти, включително тези, възникнали въз
основа на конкурс съгласно Кодекса на труда, се
запазват до обявяването на конкурс за съответната длъжност при условията и по реда на чл. 5,
ал. 3, чл. 7, ал. 4 и чл. 17, ал. 3, но не повече
от 6 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 3. Заварените към влизането в сила на
този закон трудови правоотношения на работниците и служителите в българските културни
институти в чужбина се запазват до изтичане
на сроковете им.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 4 февруари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1096

РЕШЕНИЕ

относно вътрешни правила на Постоянно
действащата подкомисия към Комисията по
правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение на процедурите
по разрешаване, прилагане и използване на
специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената
чрез тях информация, както и за защита на
правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразното използване на специални
разузнавателни средства
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и на чл. 24а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Утвърждава вътрешни правила за реда и
работата на Постоянно действащата подкомисия
към Комисията по правни въпроси, която осъществява парламентарен контрол и наблюдение
на процедурите по разрешаване, прилагане и
използване на специалните разузнавателни
средства, съхраняването и унищожаването на
получената чрез тях информация, както и за
защита на правата и свободите на гражданите
срещу незаконосъобразното използване на
специални разузнавателни средства:
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Чл. 1. Тези вътрешни правила уреждат реда
и работата на Подкомисията за парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по
разрешаването, прилагането и използването
на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената
чрез тях информация, както и за защита на
правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални
разузнавателни средства, наричана по-нататък
„Подкомисията за контрол над специалните
разузнавателни средства“.
Чл. 2. Подкомисията ежегодно до 30 април
представя в Комисията по правни въпроси при
Народното събрание доклад за извършената
дейност, който съдържа обобщени данни за
разрешаването, прилагането и използването
на специални разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената
чрез тях информация, както и за защита на
правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални
разузнавателни средства.
Чл. 3. (1) Подкомисията има право:
1. да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите и структурите, работещи със специални разузнавателни
средства;
2. да проверява редовността на водене на
регистрите при органите и структурите за
специални разузнавателни средства, както и
тяхната дейност по закона заедно със съхраняваните искания, разрешения и разпореждания
по използването и прилагането на специални
разузнавателни средства, както и за съхраняването и унищожаването на придобитата чрез
тях информация;
3. на достъп до помещенията, в които се
съхраняват документите във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни
средства, и до помещенията, в които се съхранява
и унищожава придобитата чрез тях информация;
4. да прави предложения за подобряване
на процедурите по използване и прилагане на
специални разузнавателни средства, както и за
съхраняване и унищожаване на придобитата
чрез тях информация.
(2) Ръководството на подкомисията осигурява
достъп на всеки неин член до цялата разполагаема в подкомисията информация.
Чл. 4. При наличие на данни за неправомерно използване и прилагане на специални
разузнавателни средства, съответно съхраняване
или унищожаване на придобитата чрез тях информация, подкомисията сезира органите на
Прокуратурата и ръководителите на органите
и структурите, работещи със специални разузнавателни средства.
Чл. 5. Подкомисията осъществява парламентарен контрол:
1. върху разрешаването, прилагането и използването;
2. върху съхраняването и унищожаването;
3. върху защита на правата и свободите на
гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства.
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Чл. 6. (1) Подкомисията за контрол над
специалните разузнавателни средства се представлява от своя председател, а при отсъствието
му – от определен от него заместник.
(2) Подкомисията осъществява дейностите
по чл. 34ж, ал. 1, т. 1 – 3 от Закона за специалните разузнавателни средства само въз основа
на предварително прието от нея решение.
(3) След извършване на всяка от дейностите по ал. 1 се изготвя подробна справка, която се представя на председателя
на подкомисията.
Чл. 7. Подкомисията провежда редовни и
извънредни заседания, които се свикват от
нейния председател и по искане на една трета
от членовете є или на председателя на Комисията по правни въпроси.
Чл. 8. Председателят на подкомисията
обявява дневния ред поне един ден преди
заседанието. Когато се провеждат извънредни
заседания, дневният ред се обявява заедно със
свикването им.
Чл. 9. Редовните заседания на подкомисията
се провеждат всяка седмица.
Чл. 10. Заседанията се провеждат най-малко
с две трети от състава.
Чл. 11. Решенията се взимат с обикновено
мнозинство.
Чл. 12. Подкомисията приема специална
инструкция за организация на дейността на
членовете и експертния състав и работата с
класифицирана информация.
Чл. 13. Подкомисията заседава в своя състав,
като заседанията є са закрити. Тя заседава само
при наличие на необходимите мерки за защита
на класифицирана информация в съответствие
със Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите актове по прилагането му. Председателят на Народното събрание
осигурява защита на залата за заседанията
на подкомисията, като въвежда мерки срещу
подслушване, запис и наблюдение.
Чл. 14. Подкомисията се подпомага от
експертен състав с общ брой 15 служители,
съответно на длъжност „държавен експерт“,
„главен експертен сътрудник“ и „главен специалист“,‘ като за експертните длъжности е
необходимо висше образование и 5-годишен
юридически стаж или 5-годишен стаж в службите за сигурност, службите за обществен ред
и Министерството на отбраната.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тези правила се приемат на основание
чл. 24а, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание.
§ 2. За неуредените в тези правила случаи
се прилага Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 11 февруари 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1306
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 19
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Слободан Благоя Гавриловски
с орден „За храброст“ първа степен за проявен
героизъм, самоотверженост и хуманност при
спасяването на български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в Охридското
езеро на 5.IX.2009 г.
Издаден в София на 8 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1222

УКАЗ № 20
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Гордана Младен Руфчевска с
орден „За храброст“ първа степен за проявен
героизъм, самоотверженост и хуманност при
спасяването на български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в Охридското
езеро на 5.IX.2009 г.
Издаден в София на 8 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1223

УКАЗ № 21
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Георги Никола Костовски с
орден „За храброст“ първа степен за проявен
героизъм, самоотверженост и хуманност при
спасяването на български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в Охридското
езеро на 5.IX.2009 г.
Издаден в София на 8 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1224
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УКАЗ № 22
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Никола Михаил Костовски с
орден „За храброст“ първа степен за проявен
героизъм, самоотверженост и хуманност при
спасяването на български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в Охридското
езеро на 5.IX.2009 г.
Издаден в София на 8 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1225

УКАЗ № 23
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Награждавам Александър Гоце Мойсоски с
орден „За храброст“ първа степен за проявен
героизъм, самоотверженост и хуманност при
спасяването на български граждани при потъването на кораба „Илинден“ в Охридското
езеро на 5.IX.2009 г.
Издаден в София на 8 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
1226

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14

ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Постановление
№ 194 на Министерския съвет от 2007 г. за
управление на изпълнението на инфраструктурни проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 69 от 2007 г.;
изм., бр. 79 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
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„3. свързано лице“ по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и разкриване на конфликт
на интереси с органа на изпълнителната власт
и/или с членовете на екипа.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да има завършена минимална образователна степен „магистър“ в професионално
направление от област „Технически науки“, свързано с естеството на проекта, или в професио
налните направления „Право“ и „Икономика“;“
б) в т. 2 думите „управлението на проекти“ се
заменят с „управлението на инфраструктурни/
инвестиционни проекти“;
в) в т. 3 накрая се поставя запетая и се добавя „необходими за ефективното управление
на проекта“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „естеството на проекта“ се
заменят с „конкретната им роля в екипа по
проекта“;
б) в т. 2 думите „естеството на проекта“ се
заменят с „управлението на инфраструктурни/
инвестиционни проекти“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Подборът на ръководителя и членовете
на екипа трябва да гарантира ефективното и
ефикасното организационно, административно,
техническо и финансово управление на проекта.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „министъра на финансите“
се заменят със „заместник министър-председателя и министър на финансите“.
2. В ал. 4 думите „чл. 10 от Постановление
№ 175 на Министерския съвет от 2007 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности“
се заменят с „чл. 6 от Постановление № 46 на
Министерския съвет от 2009 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности“ (обн., ДВ,
бр. 18 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 36, 64, 81, 85,
89, 90 и 93 от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 96 от 2009 г. и бр. 4 от 2010 г.).
§ 3. В § 3 от допълнителните разпоредби
думите „Национална агенция „Пътна инфраструктура“ се заменят с „Агенция „Пътна инфраструктура“.
§ 4. В § 6 от заключителните разпоредби
думите „министърът на финансите“ се заменят
със „заместник министър-председателят и министър на финансите“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1162
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за засаждане на нови лозя,
презасаждане, присаждане и изкореняване на
съществуващи лозя, приета с Постановление
№ 178 на Министерския съвет от 2002 г. (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 31 и 60
от 2003 г., бр. 24 от 2004 г., бр. 65 от 2006 г.
и бр. 3 от 2008 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В наименованието на наредбата накрая
се поставя запетая и се добавя „попълването и
управлението на Националния резерв от права
на засаждане на винени сортове лози“.
§ 2. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. (1) Правото на презасаждане се упражнява по реда на чл. 85и, ал. 5 от Регламент
(ЕО) № 491/2009 г. на Съвета от 25 май 2009 г.
за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 г.
за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични
разпоредби за някои земеделски продукти (Общ
регламент за ООП) (ОВ, L 154 от 17.06.2009 г.).
(2) Министърът на земеделието и храните
утвърждава указания за реда за прехвърляне
правото на презасаждане.
(3) На територията на страната се разрешава
засаждането, презасаждането и присаждането
само на винени сортове лози, придружени с
документ/етикет за съответния сорт, издаден
от официален орган.“
§ 3. В § 4 от преходните и заключителните разпоредби думите „чл. 23а“ се заменят с
„чл. 23б, ал. 6“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Навсякъде в наредбата думите „общинската служба по земеделие и гори“ и „общинските служби по земеделие и гори“ се заменят
съответно с „общинската служба по земеделие“
и „общинските служби по земеделие“.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1228

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 16
ОТ 11 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за предоставяне на хуманитарна помощ на
Детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) за кампанията
„Надежда за децата на Хаити“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. Предоставя хуманитарна помощ на
УНИЦЕФ за кампанията „Надежда за децата
на Хаити“ в размер 250 000 лв.
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Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се предоставят
на УНИЦЕФ – България, чрез бюджета на
Министерството на външните работи за 2010 г.
за сметка на предвидените в централния бюджет за 2010 г. средства за официална помощ
за развитие.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2010 г. по реда
на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите и на министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
10 февруари 2010 г.
За министър-председател:
Цветан Цветанов
За главен секретар на Министерския съвет:
Галина Маринска
1229

РЕШЕНИЕ № 61
ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за ограничаване издаването на разрешения
за проу чване на подземни богатс тва по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали
С оглед наличието на територията на страната на 317 действащи кариери за добив на
строителни материали, предстоящото въвеждане
в експлоатация чрез предоставяне на концесии
на 160 нови находища на строителни материали,
както и проявен инвеститорски интерес към
нови площи за проучване, изразен чрез депозирани 468 нови заявления за предоставяне на
права за проучване на строителни материали,
и с цел предприемане на незабавни мерки за
ограничаване натовареността на територията
на страната с кариерни дейности и стимулиране рационалното използване на установените
запаси и ресурси на съществуващите находища
на строителни материали на основание чл. 56,
ал. 2 във връзка с чл. 53, ал. 1 от Закона за
подземните богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Ограничава издаването на разрешения за
проучване на строителни материали – общоразпространени подземни богатства по смисъла
на чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства, за срок две години от влизането в
сила на решението.
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2. Възлага изпълнението на решението на
министъра на околната среда и водите и на
министъра на регионалното развитие и благоустройството в качеството им на компетентни органи по чл. 7 от Закона за подземните
богатства.
3. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1164

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Националния
съвет по туризъм
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията и дейността на Националния съвет по
туризъм (НСТ) като държавно-обществен консултативен и координационен орган към министъра
на икономиката, енергетиката и туризма.
Чл. 2. Националният съвет по туризъм организира и осъществява дейността си в съответствие с основните си функции, определени
в чл. 7, ал. 5 от Закона за туризма.
Раздел II
Ръководство и състав на Националния съвет
по туризъм
Чл. 3. (1) Националният съвет по туризъм се
състои от председател, заместник-председател,
секретар и членове.
(2) Председател на НСТ е министърът на
икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице.
(3) Заместник-председател на НСТ е заместник-министър на икономиката, енергетиката
и туризма или оправомощено от него длъжностно лице.
(4) Секретар на НСТ е директорът на дирекция „Туристическа политика“ при Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
(5) Членове на НСТ са:
1. заместник-министър на външните работи;
2. заместник-министър на вътрешните работи;
3. заместник-министър на културата;
4. заместник-министър на регионалното
развитие и благоустройството;
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5. заместник-министър на труда и социалната политика;
6. заместник-министър на околната среда
и водите;
7. заместник-министър на земеделието и
храните;
8. заместник-министър на образованието,
младежта и науката;
9. заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
10. заместник-министър на финансите;
11. заместник-министър на здравеопазването;
12. заместник-министър на физическото
възпитание и спорта;
13. председателят на Комисията за защита
на потребителите;
14. по един представител на браншовите
туристически сдружения – Българска туристическа камара, Българска асоциация на туристическите агенции и Българска хотелиерска
и ресторантьорска асоциация, Асоциацията
на българските туроператори и туристически
агенти;
15. трима представители на продуктовите
туристически сдружения;
16. един представител на регионалните туристически сдружения;
17. един представител на сдруженията на
ски училищата, планинските водачи, концесионерите и екскурзоводите;
18. един представител на сдруженията на
въздушните, сухопътните и водните превозвачи;
19. един представител на националните сдружения на потребителите в Република България;
20. един представител на национално представените работодателски организации;
21. представител на Националното сдружение
на общините в Република България;
22. представител на сдружението „Съвет за
обучение по туризъм“;
23. представител на сдружението „Национален туристически борд“;
24. представител на сдружението „Съюз на
българската туристическа индустрия“;
25. представител на сдружението „Софийски
туристически район“.
(6) Сдруженията по ал. 5, т. 14, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 24 и 25 трябва да отговарят на изискванията по чл. 14 от Закона за туризма.
(7) Сдруженията по ал. 5, т. 15, 16, 17, 18, 19
и 20 определят представителите от своята квота
на ротационен принцип за срок 1 година на
основата на писмено споразумение между тях.
В случай че не постигнат съгласие в определен
от председателя на НСТ срок и не посочат
своите представители, същите се определят от
председателя на съвета по негова преценка.
(8) Поименният състав на НСТ се определя
със заповед на министъра на икономиката,
енергетиката и туризма по предложение на
ръководителите на съответните министерства,
ведомства и сдружения по ал. 5.
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(9) Участието на членовете в работата на
съвета е лично и те могат да бъдат замествани
от други лица само по изключение – за министерствата, с ранг не по-нисък от директор
на дирекция, с предварително информиране
секретариата на НСТ.
(10) При промяна в служебното положение,
правомощията или функциите на някои от
членовете на НСТ ръководителят на съответното министерство, ведомство или сдружение
по ал. 5 в 14-дневен срок прави предложение
до министъра на икономиката, енергетиката и
туризма за промяна в поименния състав на НСТ.
Чл. 4. (1) Председателят на НСТ:
1. представлява НСТ пред всички органи и
организации;
2. насрочва заседанията и утвърждава дневния ред;
3. ръководи заседанията и цялостната работа
на НСТ;
4. организира и контролира изпълнението
на решенията на НСТ;
5. подписва протоколите от заседанията на
НСТ.
(2) В отсъствие на председателя неговите
функции се изпълняват от заместник-председателя.
Чл. 5. (1) Секретарят на НСТ организира
подготовката на заседанията и координира
изпълнението на взетите решения.
(2) Секретарят на НСТ:
1. подготвя проект на дневния ред за заседанията на НСТ;
2. изпраща с придружително писмо копие
от утвърдения дневен ред по чл. 10, ал. 1 на
всички членове на НСТ;
3. организира провеждането на заседанията,
вкл. достъпа до материалите по точките от
дневния ред или предоставянето им;
4. води протокол от заседанията;
5. изпраща на членовете на НСТ копие от
протокола с приетите решения;
6. води архива на НСТ;
7. осъществява връзката и координацията
между членовете на НСТ.
(3) Секретарят на НСТ се подпомага от
секретариат, който включва двама административни сътрудници, служители на дирекция
„Туристическа политика“, които се определят
със заповедта по чл. 3, ал. 7.
Раздел III
Функции и задачи на Националния съвет по
туризъм
Чл. 6. (1) Националният съвет по туризъм:
1. утвърждава годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово
подпомагане на развитието на туризма – до
края на юни на предходната година; годишната програма се разработва по направления за
разходване на средствата и по източници на
средствата; по направления за разходване на
средствата програмата включва: национална и
регионална реклама; контрол върху качеството
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на туристическия продукт; единна система за
туристическа информация; обучение и квалификация на кадрите в туризма; анализи и
прогнози за състоянието и развитието на туризма; социологически проучвания в туризма
на национално равнище; участия в проекти
по международни програми; по източници на
средствата програмата включва: субсидия от
централния бюджет; приходи от такси за регистрация на туристически дейности и за категоризиране на туристически обекти, наложените
от председателя на Комисията за защита на
потребителите глоби и имуществени санкции
по Закона за туризма; лихви и други средства,
определени с нормативен акт;
2. координира осъществяването на националната и регионалната реклама в областта
на туризма;
3. обсъжда разработени концепции и програми за развитие на туризма в страната;
4. разработва и дава становища по проекти на нормативни актове, касаещи туризма,
и прави предложения за тяхното изменение,
допълнение или отменяне;
5. обсъжда въпроси, свързани с изграждането и поддържането на туристическата инфраструктура и привличането на чуждестранни
инвестиции в туризма;
6. обсъжда готовността на българските
авиопревозвачи за изпълнение на чартърните
им програми;
7. обсъжда и анализира ежегодно през май
подготовката за предстоящия летен туристически сезон и резултатите от изминалия зимен
туристически сезон, а през ноември – подготовката за предстоящия зимен туристически
сезон и резултатите от изминалия летен туристически сезон;
8. обсъжда резултатите от дейността на
контролния орган по Закона за туризма и дава
препоръки за подобряване работата му;
9. обсъжда въпроси и дава препоръки за
подобряване защитата на потребителите на
туристически услуги.
(2) Националният съвет по туризъм със свое
решение може да създава работни групи за
решаване на въпроси и проблеми, свързани с
развитието на туризма, или за предоставяне на
становища и изготвяне на оценки по отделни
направления на туристическите дейности. В
работните групи се включват утвърдени специа
листи и експерти на министерства, ведомства
и сдружения.
Раздел IV
Организация на дейността на Националния
съвет по туризъм
Чл. 7. (1) Националният съвет по туризъм
е постояннодействащ орган, който провежда
най-малко три редовни заседания в годината.
(2) Националният съвет по туризъм провежда
извънредно заседание по предварително обявен
дневен ред по инициатива на най-малко една
трета от неговите членове.
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Чл. 8. За всяко заседание на НСТ се поканват
да присъстват определени членове съобразно
компетентността им по точките от дневния ред
на заседанието.
Чл. 9. Заседанията на НСТ са открити.
Чл. 10. (1) За всяко заседание на НСТ се
съставя дневен ред, който се изготвя от секретариата, утвърждава се от председателя на НСТ
и се изпраща на членовете на съвета най-малко
5 работни дни преди датата на заседанието
заедно с материалите от дневния ред.
(2) Всеки член на съвета може да прави
предложения за включване на въпроси в дневния ред.
Чл. 11. Заседанията на НСТ се считат за
редовни, ако на тях присъстват 2/3 от поканените за съответното заседание членове. При
липса на кворум се насрочва ново заседание.
Чл. 12. (1) Решенията на НСТ се приемат с
обикновено мнозинство от присъстващите на
заседанието членове с явно гласуване.
(2) При възникване на проблеми, които
изискват спешни решения, по изключение НСТ
може да обсъди и приеме решения неприсъствено. В този случай решенията се приемат с
обикновено мнозинство от всички членове на
съвета.
Чл. 13. (1) На заседанията на НСТ се води
протокол.
(2) Протоколът се подписва от председателя
и секретаря.
(3) Към протоколите с приетите решения
се прилагат и документите, обсъдени на заседанията на НСТ.
(4) Протоколите, решенията и другите документи се съхраняват от секретариата на НСТ.
(5) В срок до 7 дни след провеждането на
всяко заседание копия-извлечения от протоколите, решенията и другите приети актове
се изпращат от секретаря до всички членове
на НСТ.
Чл. 14. Организационно-техническото обслужване на дейността на НСТ се осигурява
от дирекция „Туристическа политика” на Министерството на икономиката, енергетиката и
туризма.
Чл. 15. За своята дейност членовете на НСТ
не получават възнаграждение.
Чл. 16. (1) Националният съвет по туризъм
периодично публикува информация за дейността си на официалната интернет страница на
Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма.
(2) Изявления от името на НСТ пред средствата за масово осведомяване може да прави
председателят или заместник-председателят му.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание
чл. 7, ал. 6 от Закона за туризма.
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Т. Трайков
975
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 3
от 25 януари 2010 г.

за утвърждаване на Медицински стандарт
„Кардиохирургия“
Член единствен. (1) С тази наредба се утвърждава медицински стандарт „Кардиохирургия“ съгласно приложението.
(2) Дейността по кардиохирургия се осъществява при спазване на стандарта по ал. 1 от
всички лечебни заведения, които я извършват.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Указания по прилагането на тази наредба
се дават от министъра на здравеопазването.
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 6,
ал. 1 от Закона за лечебните заведения.
Министър: Б. Нанев
Приложение към
член единствен
МЕДИЦИНСКИ СТАНДАРТ
„КАРДИОХИРУРГИЯ“
І. Увод
Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) са социално значими заболявания и водеща причина
за заболеваемост и смъртност както в световен
мащаб, така и в България. За обществото като цяло
освен значителен здравен проблем ССЗ представляват и значително материално бреме. Важно е
както от хуманна, така и от икономическа гледна
точка пациентите да получават навременна, висококвалифицирана и адекватна медицинска помощ.
Това би довело до подобряване на здравословното
им състояние и до намаляване на изразходвания
финансов ресурс. Нещо повече, налице е отчетлива тенденция за късно откриване на ССЗ в
България. Така се оформя и една допълнителна
причина за значителното оскъпяване на лечението.
В тази перспектива лечението на ССЗ се налага
като основен приоритет на националната здравна
политика на България.
Кардиохирургията е един от най-бързо развиващите се раздели на хирургията. Логичен резултат
от това е и фактът, че на практика не съществува
сърдечно заболяване, за което да няма разработен конкретен и ефикасен оперативен метод за
лечение. Оперативното лечение е единствената
алтернатива при редица ССЗ, като често резултатите в далечен план са отлични, дори след период
от 30 и повече години.
Кардиохирургията е доказала своята целесъобразност и икономическа ефективност при лечението на заболяванията на коронарните артерии, на
клапните сърдечни пороци, на аортните дисекации,
на терминалната сърдечна недостатъчност, на
някои ритъмно проводни нарушения, на повечето
вродени сърдечни малформации и други.
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Целта на медицинския стандарт „Кардиохирургия“ е постигане на качествено, навременно
и ефективно оперативно лечение на пациентите,
страдащи от ССЗ. Стандартът определя изисквания относно:
1. Структурите по кардиохирургия.
2. Помещения, оборудване и консумативи.
3. Човешки ресурси в кардиохирургията.
4. Организация на кардиохирургичното лечение.
5. Документиране на дейността и резултатите.
6. Специфични права на пациентите.
7. Критерии за ефективност.
8. Мониторинг, оценка и контрол на качеството.
Медицинският стандарт „Кардиохирургия“ е
съобразен със съществуващите у нас стандарти.
Той е изграден в унисон с европейските изисквания, като едновременно с това е съобразен със
специфичните национални особености, локалните
икономически фактори и хода на държавната реформа в здравеопазването. Отворен е за последващи ревизии през определени интервали от време,
при определени обстоятелства и в зависимост от
спецификата на заболеваемостта.
ІІ. Дефиниции в областта на кардиохирургията
1. „Кардиохирургия“ е медицинска специалност
с преобладаваща хирургична насоченост, която се
придобива от лекари с образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина“, по ред и
условия, определени в наредбата по чл. 181, ал. 1
от Закона за здравето.
Кардиохирургията е дял от медицината, част от
хирургията, който включва оперативното лечение
на заболяванията на сърцето и големите съдове,
излизащи от него, посредством прилагането на
определени оперативни техники, с използване
или без използване на екстракорпорална циркулация. Практикуването на кардиохирургия изисква
задълбочени познания по анатомия, физиология,
патофизиология, образна диагностика, органна
функционална диагностика, инвазивни изследвания, предоперативно оценяване, реанимационни,
постоперативни грижи и трансплантология.
2. „Оперативна техника“ – обхваща уменията и
процедурите, чрез които се изпълняват определен
вид кардиохирургични интервенции (операции).
Според своя обем, сложност и спешност операциите биват малки, средни, големи (сложни) и
много сложни (високоспециализирани) съгласно
раздел Х.
3. „Екстракорпорална циркулация“, наричанa
още машина „сърце – бял дроб“, или екстракорпорално кръвообращение (ЕКК), е машина, която
отвежда венозната кръв преди навлизането є в
сърцето, обогатява я с кислород и я връща в аортата или друга голяма артерия на тялото. По този
начин се осигурява възможност за контролирано
спиране на сърцето и работа върху него или в неговите кухини, без това да има негативно влияние
върху сърцето или останалите органи в тялото.
4. „Минимално инвазивни процедури“ в кардиохирургията са оперативни и/или диагностични
процедури, които се извършват през малки оперативни разрези и изискват в определени случаи
специализирана видеоасистираща система.
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5. Кардиохирургът е лекар, завършил магистратура по медицина и получил свидетелство за
призната специалност „Кардиохирургия“.
ІІІ. Структури по кардиохирургия
Кардиохирургична дейност може да се осъществява само във:
1. Клиники/отделения по кардиохирургия,
разкрити в специализирани болници за активно
лечение на сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) и в
многопрофилни болници за активно лечение (препоръчително областни многопрофилни болници).
2. Клиники/отделения по детска кардиохирургия, разкрити в специализирани болници за активно
лечение на ССЗ и в специализирани болници за
активно лечение на детски болести.
2.1. За извършване на кардиохирургични операции на новородени специализираните болници
за активно лечение на ССЗ е необходимо да имат
отделение по детски болести и/или отделение по
неонатология, с пълен набор от възможности за
диагностика и лечение.
2.2. В структурата на специализираните болници
за активно лечение на детски болести е необходимо
да има отделение по детска кардиология с пълен
набор от възможности за диагностика и лечение,
включително и инвазивна (интервенционална)
кардиология.
3. Амбулатории за специализирана извънболнична медицинска помощ по кардиохирургия може да
се разкриват от лекари с придобита специалност
по „Кардиохирургия“.
ІV. Изисквания към помещения и оборудване
за кардиохирургия
1. Задължителни (минимални) изисквания
към помещенията, с които трябва да разполагат
клиниките/отделенията по кардиохирургия и по
детска кардиохирургия:
1.1. Помещения: вид

Брой

Минимална площ,
кв. м
3
12 кв. м

1
2
1.1.1. Приемен и кардиохирур1
гичен кабинет в диагностичноконсултативен блок (ДКБ) на
болницата.
На с ъщ и т е ус лови я т рябва
да отговаря и амбулаторията
за специализирана извънболнична медицинска помощ по
кардиохирургия.
1.1.2. Стационар (пред- и следоперативно отделение)
1.1.2.1. Помещения за паци- 20 легла
енти (болнични стаи)
(25% от
тях да
бъд ат в
стаи с по
2 легла и
самостоя
телен
санит арен
възел)
1.1.2.2. Зала за подготовка
1
на манипулациите
1.1.2.3. Превързочна
1
1.1.2.4. Стая за подготовка
1
и разнасяне на храна
1.1.2.5. Тоалетна и баня за
1
персонала

80 кв. м

6 кв. м
6 кв. м
6 кв. м
2 кв. м
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1
1.1.2.6. Тоалетна и баня за
пациентите (в случай че не
всички стаи са със собствен
санитарен възел)
1.1.2.7. Кът за почивка на
персонала
1.1.2.8. Лекарски кабинет
1.1.2.9. Склад за съхранение
на медицински изделия и
лекарствени продукти
1.1.2.10. Място за съхранение на текущата документация
1.1.3. Операционен блок
1.1.3.1. Операционна зала

2
1

3
2 кв. м

1

9 кв. м

1
1

6 кв. м
4 кв. м

1

4 кв. м

1.1.3.2. Предзала за подготовка на пациента
1.1.3.3. Предзала за подготовка на персонала
1.1.3.4. Помещение за преобличане на персонала с
вход, различен от този за
пациентите
1.1.3.5. Тоалетна и баня за
персонала

1

33 кв. м
всяка
16 кв. м

1

12 кв. м

2
(мъже/
жени)

12 кв. м
всяко

2
(мъже/
жени)
1

2 кв. м
всяка

2

1.1.3.6. Помещение за под9 кв. м
готовка на стерилни материали
1.1.3.7. Склад за съхранение
1
16 кв. м
на медицински изделия и
лекарст вени п род у к т и и
други материали
1.1.3.8. Изливно помещение
1
2 кв. м
1.1.3.9. Място за почивка на
1
12 кв. м
персонала
1.1.3.10. Място за подготов1
9 кв. м
ка на машина за екстракорпорално кръвообращение
1.1.3.11. Други изисквания
1.1.3.11.1. Наличие на комбинирано осветление в
операционните зали
1.1.3.11.2. Наличие на бързодействащи мотор-генератори или светлинни източници с батерии, с
оглед гарантиране на аварийно осветление
1.1.3.11.3. Наличие на бактерицидни лампи
1.1.3.11.4. На територията на операционния блок
задължително трябва да се осигури възможност
за гледане на ангиографски филми
1.1.3.11.5. Препоръчително е наличието на рентгенов
апарат тип „С-рамо“ в поне една от операционните зали
1.1.3.11.6. Препоръчително е да има налична система за екстракорпорална мембранна оксигенация
(ЕСМО) в операционната зала за детска кардиохирургия, както и система за видеоасистирана
хирургия
1.1.4. Отделение за интензивно лечение
1.1.4.1. Помещение за па- 8 легла
60 кв. м
циенти
1.1.4.2. Място за почивка
1
6 кв. м
на персонала
1.1.4.3. Тоалетна и баня за
1
2 кв. м
персонала
1.1.4.4. Тоалетна и баня за
1
2 кв. м
пациенти
1.1.4.5. Лекарски кабинет
1
9 кв. м
1.1.4.6. Склад за санитарни,
1
12 кв. м
хигиенни и други материали
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1
1.1.4.7. Склад за медицински изделия, лекарствени
продукти и апаратура
1.1.4.8. Място за подготовка
на манипулации
1.1.4.9. Място за съхранение
на текуща документация
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2
1

3
16 кв. м

1

2 кв. м

1

2 кв. м

2. Задължителни (минимални) изисквания, на
които трябва да отговарят оборудването и апаратурата на всяка клиника/отделение по кардиохирургия и по детска кардиохирургия:
Помещение
Брой
1
2
2.1. Приемен и кардиохирургичен кабинет в ДКБ на
болницата
2.2. Стационар (пред- и следоперативно отделение)
2.2.1. Болнични легла с маси за
20
храна и нощни шкафчета
2.2.2. Гардероби (единични или
20
комбинирани)
2.2.3. Монитори – среден клас уред,
10
позволяващ измерване на неинвазивно налягане, SaO2, ЕКГ – една
линия, и като опция – инвазивно
съдово налягане
2.2.4. А парати за измерване на
10
кръвно налягане
2.2.5. Термометри
20
2.2.6. Дефибрилатор
1
2.2.7. Апарат за временна кардио5
стимулация
2.2.8. Климатична инсталация (ентрална или локална за всяка стая)
2.2.9. Хладилник за съхранение
1
на специфични лекарства или биопродукти
2.2.10. Апаратура за рехабилитация
1
2.2.11. Термостат за съхраняване
1
на хемокултури
2.2.12. Следоперативното детско
отделение (административно може
да принадлежи към отделението
по детска кардиология) трябва да
е разчетено за 5 – 6 легла за 125
операции годишно
Стаите да са оборудвани с всички
необходими условия за денонощно
пребиваване на член от семейството
Да има разкрити спомагателни помещения, като занималня (учебна
зала), зала за игра и др.
2.2.13. Помещение, подходящо за
разкриване на детска кухня
2.3. Операционен блок – задължителна
апаратура
2.3.1. Операционна маса – да от- 2 (по 1 в зала)
говаря на специфичните условия
на сърдечната хирургия за деца и
възрастни
2.3.2. Машина за ЕКК
3 (по 1 в зала
и една резерва)
2.3.3. Анестезиологичен апарат с 3 (по 1 в зала
монитор и блок за отвеждане на и една резермедицински и дихателни газове –
ва)
да отговаря на изискванията на
медицинския стандарт „Анестезия
и интензивно лечение“, както и на
специфичните условия на сърдечната хирургия за деца и възрастни
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1
2
2.3.4. Монитор за следене на хе- 2 (по 1 в зала)
модинамичните показатели – да
отговаря на специфичните условия
на сърдечната хирургия за деца и
възрастни
2.3.5. Дефибрилатор (вътрешен и 2 (по 1 в зала)
външен)
2.3.6. Електронож
2 (по 1 в зала)
2.3.7. Стернотом
2 (по 1 в зала)
2.3.8. Вакуум помпа
2 (по 1 в зала)
2.3.9. Система за автохемотранс1
фузия
2.3.10. Безсянкова хирургична лам- 2 (по 1 в зала)
па с минимум 2 тела (основно и
допълнително), максимален интензитет на светлината 160 000 Lux и
възможност за монтиране на камера
2.3.11. Стандартен електрически
30 броя
източник за захранване на апа- (във всяка
ратурата
зала)
2.3.12. Хладилник за съхранение
1
на биологични материали
2.3.13. Хладилник за съхранение на
1
разтвори и медикаменти
2.3.14. Анестезиологичен шкаф
2 (по 1 в зала)
2.3.15. Автоклав за спешна стери1
лизация
2.3.16. Контрапулсатор
2
2.3.17. Набори от инструменти за
5
специфичните условия на сърдечна
хирургия (възрастни и деца)
2.3.18. Апарат за хемостазеология
1
(АСТ)
2.3.19.Климатична инсталация и
1
аспирационна система с изводи над
операционната маса във всяка зала
2.3.20. Апарат за временна карди- 2 (по 1 в зала)
остимулация
2.4. Интензивно лечение – задължителна апаратура
2.4.1. Апарат за механична вентила8
ция или респиратор – да отговаря
на специфичните условия на сърдечната хирургия за деца и възрастни
2.4.2. Монитори – да отговарят на
8
изиск вани я та на специфи чни те
условия на сърдечната хирургия за
деца и възрастни
2.4.3. Реанимационни леглa – да
8
отговарят на изискванията на специфичните условия на сърдечната
хирургия за деца и възрастни
2.4.4. Инфузионни помпи (перфуминимум
зори)
5 броя за всяко легло
2.4.5. Стойка за мерене на централно
8
венозно налягане
2.4.6. Система за медицински газо8
ве с дюзи за кислород, въздух под
налягане и вакуум при всяко легло
2.4.7. Система за вакуум, колба за
8
аспирация и дренажи
2.4.8. Машина за хемофилтрация
2
и диализа
2.4.9. Контрапулсатор
2
2.4.10. Ехокардиограф с възможност
1
за трансезофагиална ехокардиография
2.4.11. Дефибрилатор
2
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1
2.4.12. Набор за торакотомия по
спешност
2.4.13. Хладилник за съхраняване
на биопродукти
2.4.14. Апарат за хемостазиология
2.4.15. Апарат за определяне на
минутен сърдечен обем. (Ако не
е част от интегрирания хемодинамичен монитор, апаратът трябва
да отговаря на изискванията за
измерване на минутния сърдечен
обем по метода на термодилуцията)
2.4.16. Климатична инсталация и
аспирациионна система с изводи
над всяко легло
2.4.17. Апарат за временна кардиостимулация
2.4.18. Мобилен рентгенов апарат
2.4.19. Отделението по детска кардиохирургия трябва да разполага
с де т ск а с ърдеч на реа н и ма ц и я
(административно може да принадлежи и към структура по детска
кардиология)
– за 125 операции годишно
– за 250 операции годишно
– съотношението между персонал и пациенти е съобразено със
сложността на извършваните
оперативни интервенции, като
при такива с висока степен на
слож ност е 1:1 (медицинска
сестра:пациент; при операции
с по-ниска степен на сложност
съотношението е 1:2)
– необходимо е разкриването
на т.нар. междинни звена (в реанимация или в следоперативно
кардиологично отделение) за
125 операции годишно.
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2
1
1
1

1
8
1

4 легла
6 – 8 легла

4 – 6 легла

2.5. Показателите относно въздуха в операционните зали трябва да съответстват на европейските стандарти за качествата на въздуха в
операционните зали.
3. Допълнителни изисквания:
3.1. Допълнително изискване към отделението
по детска кардиохирургия:
3.1.1. В клиниките по детска кардиохирургия е
препоръчително разкриването на междинни легла
(в реанимация или следоперативно отделение),
при които е осигурен пълен мониторинг или телеметрия на жизненоважните функции – 2 до 4
легла за 250 операции.
3.2. Други допълнителни изисквания:
3.2.1. Подходящо е клиниката/отделението по
кардиохирургия да разполага и със системи за механична циркулаторна поддръжка (ventricular assist
device или total artificial heart) и система за ECMO
(екстракорпорална мембранна оксигенация).
3.2.2. Подходящо е клиниката/отделението да
разполага с вана с карбоново покритие за почистване на инструменти.
3.2.3. Подходящо е 25% от реанимационните
легла да бъдат снабдени с антидекубитален матрак.
4. Клиниката/отделението по кардиохирургия
трябва да има осигурен достъп в същата сграда до:
4.1. Болнично отделение/сектор за инвазивна
кардиология, отговарящо на съответния стандарт
и осигуряващо медицинска помощ при спешност
24 часа в денонощието.
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4.2. Клинична лаборатория, напълно оборудвана, отговаряща на съответния стандарт, работеща
изцяло или предимно за сърдечната хирургия и
осигуряваща необходимите изследвания 24 часа
в денонощието.
4.3. Микробиологична лаборатория, напълно
оборудвана, отговаряща на съответния стандарт,
работеща изцяло или предимно за сърдечната хирургия и осигуряваща необходимите изследвания
24 часа в денонощието.
5. Клиниката/отделението по кардиохирургия
трябва да има възможност за осъществяване на
интегрирана дейност със следните структури,
локализирани в болницата или в друго лечебно
заведение на територията на същия град:
5.1. Клиника/отделение по кардиология (ехокардиография, включително трансезофагиална;
стрес-тест и ЕКГ).
5.2. Клиника/отделение по клинична хематология.
5.3. Клиника/отделение по пулмология или
самостоятелна възможност за извършване на пулмофункционален тест (функционално изследване
на дишането – ФИД).
5.4. Клиника/отделение по нефрология.
5.5. Клиника/отделение по образна диагностика.
5.6. Клиника/отделение по нервни болести.
5.7. Клиника/отделение по нуклеарна медицина.
5.8. Клиника/отделение по клинична патология.
5.9. Клиника/отделение по инфекциозни болести.
5.10. Имунологична лаборатория (за клиники/
отделения, извършващи трансплантации), отговаряща на съответния стандарт и осигуряваща
необходимите изследвания 24 часа в денонощието.
5.11. Служба за транспортиране.
5.12. Кабинет по дентална медицина.
5.13. Клиника/отделение по акушерство и
гинекология.
5.14. Клиника/отделение по трансфузионна
хематология.
5.15. Клиника/отделение по урология.
6. Медицински изделия – за адекватно и качествено протичане на лечебната дейност е необходимо
да има постоянно и регулярно снабдяване, включително и поддържане на склад, на достатъчни
количества от медицински изделия и лекарствени
продукти, отговарящи на изискванията на Закона
за лекарствените продукти в хуманната медицина
и Закона за медицинските изделия.
V. Човешки ресурси в кардиохирургията
За поддържане на минимална оперативна дейност, интензивно лечение и достатъчни по обем и
качество предоперативни и следоперативни грижи
за пациента е нужен следният задължителен минимум от персонал:
1. Началник на клиниката/отделението по
кардиохирургия:
1.1. Началник на клиника по кардиохирургия
може да бъде само хабилитирано лице с придобита
специалност по кардиохирургия.
1.2. Началник на отделение по кардиохирургия
може да бъде само лице с придобита специалност
по кардиохирургия.
1.3. Началникът на клиниката/отделението по
кардиохирургия носи отговорност за разпределението на хирургичната работа. Взема решения
при по-сложни казуси, периодично оценява и
контролира персонала на клиниката/отделение-
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то; отговорен е за поддържане на високо ниво
на професионална компетентност, а така също и
за следдипломното квалифициране на персонала.
Началникът на клиниката/отделението е отговорен
за ежедневната планова оперативна програма,
както и за спешните операции. Той отговаря за
снабдяването с медицински изделия, лекарствени
продукти и оборудване.
2. Лекари:
2.1. Структурата по кардиохирургия трябва да
разполага с минимум 2 правоспособни лекари –
хирурзи на щат, с придобита специалност „Кардиохирургия“. Всеки от тях трябва да е извършил
поне по 125 операции в условията на ЕКК на
година за последните 3 години с оглед поддържане
на минимално ниво на техническа и експертна
компетентност. Ако броят на извършените операции е по-малък, съответният оператор може
да работи само под супервизия, но не и да взема
самостоятелни решения.
2.2. В структурата по кардиохирургия на щат
трябва да има поне още минимум 4 лекари, специализиращи „Кардиохирургия“.
2.3. Структурата по кардиохирургия трябва да
разполага с щат, осигуряващ извършването на
минималната задължителна активност в клиниката
с непрекъснат 24-часов цикъл (покриване на спешност), съответно при спазване и на медицинския
стандарт „Анестезия и интензивно лечение“, и
съобразен с националното трудово законодателство.
2.4. В структурата по кардиохирургия трябва да
има на щат поне 2 лекари кардиолози, от които
поне единият да бъде с придобити специалности
„Вътрешни болести“ и „Кардиология“ и придобита
допълнителна квалификация по ехокардиография.
3. Перфузионисти, медицински сестри и друг
персонал:
3.1. Структурата по кардиохирургия трябва да
разполага с минимум 2 опитни перфузионисти
(кардиотехници), извършили самостоятелно поне
125 ЕКК годишно за последните 3 години, с оглед
поддържане на минимално ниво на професионална
компетентност.
3.2. В структурата по кардиохирургия трябва
да има на щат поне 6 медицински сестри със
специалност или квалификация по операционна
и превързочна техника (операционни медицински сестри, от които една старша операционна
медицинска сестра), 13 медицински сестри със
специалност или квалификация по анестезиология
и интензивни грижи (реанимационни медицински
сестри, от които една старша реанимационна
медицинска сестра), 11 медицински сестри в кардиохирургично отделение (от които една старша
медицинска сестра), 2 медицински сестри (по една
в приемен и хирургичен кабинет в ДКБ) и поне
4 хигиенисти (по един за всяка от структурите).
3.3. Старшите медицински сестри по т. 3.2 организират съответната дейност съобразно Закона
за лечебните заведения.
3.4. Препоръчително е към болницата, в която
се извършват кардиохирургични дейности, да има
на щат или да бъде осигурен като консултант поне
един психолог, притежаващ образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалността
,,Психология“ и/или магистърска степен по „Клинична психология“.
3.5. На щат трябва да има и поне 3 дипломирани рехабилитатори.

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

3.6. Изискванията към персонала на клиниките/
отделенията по детска кардиохирургия в частта
относно оперативната дейност са идентични на
тези, които стандартът поставя съответно към
клиниките/отделенията по кардиохирургия за
възрастни.
3.7. Изискванията към персонала на клиниките/
отделенията по детска кардиохирургия в частта
за следоперативното наблюдение (реанимация)
са съобразени с изискванията, поставени от съответните медицински стандарти към клиниките/
отделенията по детска кардиология.
VI. Организация на кардиохирургичното лечение
1. Извършването на кардиохирургични оперативни интервенции е специализирана дейност,
а на много сложните оперативни интервенции –
високоспециализирана дейност, и е резултат от
съчетанието на определени пространствени дадености и оборудване с професионалната дейност на
редица опитни специалисти в тесен и постоянен
работен контакт помежду им съгласно раздел ІІІ
и раздел ІV.
2. Задължителните (минимални) изисквания
към кардиохирургичните клиники/отделения за
осигуряване на оптимално качество при кардиохирургичното лечение на сърдечните заболявания са:
2.1. Извършване на не по-малко от 250 операции годишно за кардиохирургичните клиники/
отделения, осъществяващи операции при възрастни.
2.2. Извършване на не по-малко от 125 операции годишно за клиниките/отделенията по детска
кардиохирургия.
2.3. Прием на пациенти:
2.3.1. Кадрово осигуряване на приемния и
хирургичния кабинет в ДКБ с поне един лекар –
кардиолог, един лекар – хирург, медицинска сестра
и хигиенист, които да осъществяват приема на
пациенти.
2.3.2. Разглеждане на предлаганите за хирургично лечение болни на медицински колегиуми, на
които задължително да присъства лекар – инвазивен
кардиолог, и лекар – кардиохирург, за определяне
на индикациите и обема на оперативните интервенции. Заключенията от медицинските колегиуми
се отразяват в медицинската документация на
пациента.
3. Началник на операционния блок е лекар с
придобита специалност „Кардиохирургия“. Той носи
отговорност за организацията на работата, спазването на вътрешния ред и правилата за асептика и
антисептика. На функционален принцип може да
бъде определен и отговорник за операционната
зона, подчинен пряко на началника на кардиохирургичната клиника/отделение.
4. Оперативна интервенция от областта на
кардиохирургията се извършва във:
4.1. операционна зала, оборудвана съгласно
изискванията в раздел ІІІ;
4.2. отделение по инвазивно лечение, но само
при специални случаи или по витални индикации;
4.3. болнично отделение/сектор за интервенционална диагностика и лечение, но само при
специални случаи или по витални индикации.
5. Оперативна интервенция в областта на кардиохирургията се осъществява от хирургичен екип
в състав: оператор, който е ръководител на екипа,
асистент или асистенти, операционни медицински
сестри, перфузионист:
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5.1. Ръководителят на екипа е със специалност
„Кардиохирургия“ и се определя от началника на
клиниката/отделението.
5.2. Броят на членовете на хирургичния екип
се определя от обема и сложността на осъществяваната оперативна дейност.
5.3. Хирургичният операционен екип извършва
оперативната дейност съвместно с анестезиологичен екип.
5.4. Операционните сестри (медицински сестри
със специалност или квалификация по операционна и превързочна техника) са равнопоставени
членове на операционните екипи.
6. Съобразно с изискванията по т. 5 е задължително клиниката/отделението по кардиохирургия
да разполага с двучленен хирургичен екип за всяка
операционна маса ежедневно.
7. Допълването на хирургичния екип с асистенти
по време на операция се извършва в зависимост
от сложността на операцията и състоянието на
пациента.
8. Хирургичният екип осъществява една операция от извършването на кожния разрез до
зашиването на оперативната рана, налагането на
превръзка и стерилното отвеждане на дренажите.
9. Смяната на хирурга оператор по време на
хирургичната интервенция е недопустима освен
по медицински показания или при извънредни
обстоятелства.
10. При операции с голям и много голям обем
и сложност по желание на хирурга оператор е възможно да бъде формиран втори хирургичен екип
за едновременна работа в две оперативни полета,
както и да се включи втора операционна сестра.
11. Операторът ръководи извършването на
оперативната интервенция:
11.1. Всички присъстващи в операционната
зала по време на операцията са пряко подчинени
на оператора.
11.2. Операторът носи цялата отговорност за
пациента.
11.3. Функцията „Оператор“ може да бъде изпълнявана и от по-ниско квалифициран член на
хирургичния екип за определен етап от операцията,
както и за цялата операция, но само с разрешението на ръководителя на хирургичния екип, и
то в негово присъствие и под негова асистенция.
В този случай цялата отговорност за пациента се
носи от ръководителя на хирургичния екип.
11.4. При възникване на усложнения, включително животозастрашаващи, с които операторът не
може да се справи, той трябва да бъде сменен от
началника на кардиохирургичната клиника/отделение с по-старши по ранг хирург с по-голям опит.
11.5. След приключване на оперативната интервенция операторът изготвя оперативен протокол, в
който подробно и коректно се описват етапите на
интервенцията, използваните оперативни техники
и евентуално настъпили усложнения.
12. Други членове на операционния екип:
12.1. Специализантът по кардиохирургия участва
в операционни екипи като асистент и/или оператор и извършва оперативни интервенции под
супервизията на съответния основен оператор.
12.2. Медицинската сестра със специалност или
квалификация по операционна и превързочна техника (операционна медицинска сестра) познава хода
на операциите, подготвя и осигурява необходимите
инструменти, медицински изделия и лекарствени
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продукти, като контролира техния брой до края
на операцията, следи стриктно за стерилността на
оперативното поле и инструментариума, както и
за чистотата в операционната зала.
12.3. Смяната на операционната медицинска
сестра по време на операцията се извършва само
с разрешението на оператора, и то само при извънредни обстоятелства.
12.4. Помощната операционна медицинска
сестра извършва:
– стерилно подаване на допълнителни инструменти и консумативи в хода на оперативната
интервенция;
– подпомагане при обличането на операционното облекло;
– други помощни действия.
12.4.1. Помощната медицинска сестра следи за
стерилността и за броя на използваните марли и
консумативи.
12.4.2. Помощната медицинска сестра осъществява подготвянето и попълването на медицинскосестрински протокол за операцията.
12.5. Перфузионистът подготвя машината за
ЕКК и води екстракорпоралната циркулация по
време на цялата операция съгласно изискванията
и под разпорежданията на хирурга оператор и
водещия анестезиолог.
13. Следоперативният период се води съвместно
от лекар със специалност „Кардиохирургия“, лекар
със специалност „Анестезиология и интензивно
лечение“ и лекар със специалност „Кардиология“,
респ. „Детска кардиология“, съобразно изискванията на съответните стандарти.
VІІ. Документиране на дейността и резултатите
1. Клиниката/отделението по кардиохирургия
трябва своевременно да документира данните за
оперативната си дейност.
2. Клиниката/отделението по кардиохирургия
трябва да разполага с електронен архив, в който
да се съхраняват всички данни за всички пациенти.
3. Архивът трябва да бъде достъпен във всички
структури на клиниката/отделението по кардиохирургия.
4. Трябва да бъдат съхранявани данни за количеството и качеството на извършените оперативни
интервенции – брой операции, брой починали,
брой тежки усложнения, брой животозастрашаващи
инфекции и др.
5. Началникът на клиниката/отделението по
кардиохирургия трябва да следи за качеството
на следоперативните резултати и да налага при
необходимост промени в стила на работа.
6. В клиниката/отделението по кардиохирургия може да има назначен на щат специалист по
медицинска статистика.
VІІІ. Специфични права на пациента
1. Преди извършване на диагностична или терапевтична процедура трябва да бъде получавано
писмено информирано съгласие от пациента.
2. Пациентът подписва информационен протокол за всяка процедура/операция.
3. Протоколът трябва да съдържа основна информация относно оперативната/диагностичната
процедура.
4. В протокола трябва да фигурира текст за
възможните усложнения.
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5. Преди подписване на протокола лекар разяснява на пациента както характера на предстоящата операция/манипулация, така и възможните
усложнения.
6. Всеки пациент има право да откаже предлаганото му лечение или да напусне лечебното
заведение по свое желание, като бъде информиран
за възможните последици от решението си.
7. При вземане на решение по т. 6 пациентът
се подписва в медицинската документация, че е
информиран за възможните последици за здравето
и живота си.
8. Всички данни за пациента, получени по време
на болничния престой, трябва да се съхраняват
съгласно Закона за личните данни.
9. Достойнството, правата, религиозните и
други вярвания на пациента трябва да бъдат зачитани в определени случаи след представяне на
съответните документи за снемане на наказателна
отговорност от персонала на клиниката/отделението по кардиохирургия (подписан от пациента
документ за отказ от кръвопреливане, за отказ от
аутопсия и други).
ІХ. Критерии за ефективност
1. Критериите за ефективност се оценяват на
базата на следните показатели:
1.1. Сложност на оперативната интервенция
(самостоятелна или комбинирана).
1.2. Оперативна смъртност:
1.2.1. ранна (до 30-ия ден);
1.2.2. болнична;
1.2.3. при планови операции;
1.2.4. при операции, в условията на спешност.
1.3. периоперативни усложнения:
1.3.1. продължителна механична вентилация
(над 24 часа);
1.3.2. остра бъбречна недостатъчност, изискваща
бъбречно заместителна терапия;
1.3.3. раневи инфекции (повърхностни и дълбоки);
1.3.4. медиастинити;
1.3.5. системни инфекции (сепсис, ендокардит
и т. н.);
1.4. сравнение на резултатите с тези от Националната база данни
Оценката на резултатите се съпоставя с приетите
норми в Европейския съюз съобразно националните особености.
Х. Мониторинг, оценка и контрол на качеството
1. Контролът на качеството е задължителен за
клиниките/отделенията по кардиохирургия.
2. Всяка клиника/отделение по кардиохирургия
трябва да има програма за оценка на качеството.
3. Началникът на клиниката/отделението по
кардиохирургия трябва да проследява дейността и
резултатите по „измерители на качеството“, като:
брой на извършените операции, брой починали,
брой тежки усложнения, брой животозастрашаващи
инфекции и други.
4. Оценката на риска трябва да се извършва
по международно призната скала (например
euroSCORE, Aristotle score, RACHS 1-2 или други).
5. Резултатите трябва да бъдат анализирани и
обсъждани ежемесечно.
6. Настъпилите усложнения трябва да бъдат
обсъждани ежемесечно, а всеки хирург трябва да
има обратна връзка за риск стратифицираните
индивидуални резултати.
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ХI. Оперативни интервенции в кардиохирургията
А. Планови оперативни интервенции
1. Операции с малък обем:
1.1. дренаж на рана;
1.2. дренаж на хематом;
1.3. перкутанно (пункционно) имплантиране
на контрапулсатор;
1.4. перикардна пункция;
1.5. плеврална пункция.
2. Операции със среден обем:
2.1. некректомии при медиастинит;
2.2. дренаж на перикарден излив по повод
налична или застрашаваща тампонада;
2.3. пластика на предната гръдна стена след
медиастенит;
2.4. хирургично поставяне/отстраняване на
контрапулсатор.
3. Операции с голям обем (сложни):
3.1. системни пулмонални и кавопулмонални
шънтове;
3.2. бендинг на трункус пулмоналис;
3.3. септектомия;
3.4. лигатура на персистиращ дуктус артериозус;
3.5. операция за коарктация на аортата;
3.6. перикардектомия или перикардиолиза;
3.7. операция при сърдечна травма;
3.8. имплантация на стентграфт;
3.9. имплантиране на пейсмейкър;
3.10. имплантиране на кардиовертер-дефибрилатор.
4. Операции с много голяма сложност (високоспециализирани):
4.1. протезиране или пластика на една или
повече клапи;
4.2. операция при инфекциозен ендокардит;
4.3. аортокоронарен байпас;
4.4. операции за аневризми и дисекации на
аортата;
4.5. обемредуциращи операции на лявата камера;
4.6. оперативни интервенции при остър миокарден инфаркт и неговите усложнения;
4.7. отстраняване на тумори на сърцето и
перикарда;
4.8. транскатетърно (трансфеморално или транс
апикално) аортно клапно протезиране;
4.9. хирургично лечение на ритъмно-проводните
нарушения на сърцето;
4.10. трансплантация на сърце, бял дроб, сърце
и бял дроб;
4.11. имплантация на устройства за механична
циркулаторна поддръжка – ventricular assist device
или total artificial heart;
4.12. комбинирани сърдечни операции (включва
едномоментно извървяване на две или повече от
операциите, описани от т. 1 до т. 9);
4.13. комбинирани сърдечни и други (общохирургични, АГ, урологични, съдови и т. н.)
операции в условия на екстракорпорално кръво
обращение (ЕКК);
4.14. корекция на следните вродени пороци на
сърцето в условия на ЕКК:
4.14.1. аномален дренаж на белодробните вени;
4.14.2. аномален системен венозен дренаж;
4.14.3. трипредсърдно сърце;
4.14.4. дефект на междупредсърдната преграда;
4.14.5. дефект на междукамерната преграда;
4.14.6. атриовентрикуларен дефект (AV canal
дефект);
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4.14.7. обструкция на изхода на дясна камера;
4.14.8. обструкция на изхода на лява камера;
4.14.9. тетралогия на Fallot;
4.14.10. транспозиция на големите съдове –
операция на Mustrad;
4.14.11. транспозиция на големите съдове –
операция на Senning;
4.14.12. транспозиция на големите съдове –
Arterial switch;
4.14.13. транспозиция на големите съдове –
операция на Rastelli;
4.14.14. транспозиция на големите съдове и
дефект на междукамерната преграда;
4.14.15. транспозиция на големите съдове и
обструкция на изхода на лява камера;
4.14.16. трикуспидална атрезия и операция на
Fontan;
4.14.17. малформация на Ebstein;
4.14.18. синдром на хипопластичното ляво сърце;
4.14.19. камери с двоен изход;
4.14.20. пулмонална атрезия и дефект на междукамерната преграда;
4.14.21. съдови пръстени и съдови бримки;
4.14.22. синдром на прекъснатата аортна дъга;
4.14.23. аортопулмонален прозорец;
4.14.24. вродени аномалии на синусите на Валсалва и на коронарните артерии;
4.14.25. комбинирани сърдечни малформации;
4.14.26. оперативна корекция на други ВСМ
под ЕКК.
Б. Спешни оперативни интервенции
1. Операции със среден обем:
1.1. пункция на перикарда;
1.2. дренаж на перикарден излив по повод
налична или застрашаваща тампонада;
1.3. перкутанно (пункционно) имплантиране
на контрапулсатор.
2. Операции с голям обем (сложни):
2.1. сутура при прободно нараняване на сърцето;
2.2. фенестрация на перикарда след прободно
или огнестрелно нараняване с риск от тампонада;
2.3. имплантация на стентграфт при остра
аортна дисекация.
3. Операции с много голяма сложност (високоспециализирани):
3.1. операции при остри дисекации на аортата;
3.2. операция по повод на белодробен тромбемболизъм;
3.3. операция при тромбоза на клапна протеза
(една или повече);
3.4. аортокоронарен байпас в условията на остър
миокарден инфаркт след неуспешна РТСА с коронарна дисекация или начална нестабилна плака;
3.5. операция при остро настъпил слединфарктен
междукамерен дефект, непосредствено застрашаващ живота на болния;
3.6. клапни протезирания при пациенти с висок
функционален клас сърдечна недостатъчност;
3.7. операция при тумори на сърцето и перикарда;
3.8. операция по повод заплашваща или налична
сърдечна тампонада;
3.9. имплантация на устройства за механична
циркулаторна поддръжка – ventricular assist device
или total artificial heart.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 4
от 7 януари 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация на
автомобилния транспорт“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
840070 „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“ от област на образование
„Транспорт“ и професионално направление
„Транспортни услуги“ 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 професията 840070 „Организатор по експлоатация на
автомобилния транспорт“ съгласно приложението определя изискванията за придобиването на
трета степен на професионална квалификация
за специалност 8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт“.
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 професионално образование се разработва от Министерството 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 840070 „Организатор
по експлоатация на автомобилния транспорт“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
(3) Съдържанието на всеки вид задължителна
професионална подготовка по ал. 2 включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира
съдържанието на учебните предмети/модули.
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Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото 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 обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Игнатов
Приложение
към чл. 2
Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Организатор по експлоатация на автомобилния
транспорт“
Професионално направление:
840

Транспортни услуги

Наименование на професията:
840070
Специалност:
8400701

Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
Степен на професионална квалификация
Експлоатация на Трета
автомобилния
транспорт

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
по експлоатация на автомобилния транспорт“ от
Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 ЗПОО (утвърден
от министъра на образованието и науката със
Заповед № РД-09-413 от 12.05.2003 г., изм. и доп.
със Заповед № РД-09-04 от 08.01.2004 г., Заповед
№ РД-09-34 от 22.01.2004 г., Заповед № РД-09-255 от
09.04.2004 г., Заповед № РД-09-274 от 18.02.2005 г.,
Заповед № РД-09-1690 от 29.09.2006 г., Заповед
№ РД-09-828 от 29.06.2007 г., Заповед № РД-091891 от 30.11.2007 г., Заповед № РД-09-298 от
19.02.2009 г., Заповед № РД-09-1803 от 29.10.2009 г.)
входящото минимално образователно равнище за
ученици е завършен седми клас или завършено
основно образование.
За придобиване на трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
по експлоатация на автомобилния транспорт“
входящото минимално образователно равнище за
лица, навършили 16 години, е завършено основно
образование.
1.2. Изисквания към здравословното състояние
на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо,
че професията „Организатор по експлоатация на
автомобилния транспорт“, 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:

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 1.
Таблица 1
Описание на трудовите дейности
(задачи)

1

Предмети и средства на
труда

2

Професионални компетенции
знания за:

умения за:

професионалноличностни
качества

3

4

5

Специалност: 8400701 „Експлоатация на автомобилния транспорт“
1. Да използва техническа,
технологична и
икономическа документация – наредби, правилници, инструкции,
закони, каталози
и др.

компютър и софтуерни
продукти;
офис техника;
материали, средства и
специализирана литература на чужд език;
касов апарат;
формуляри, книжни образци, фактури, бланки
и др.;
нормативни документи;
статистически, финансови, планови, отчетни и
счетоводни документи;
кодекси, устави, споразумения, договори, директиви, спогодби;
Закон за автомобилните
превози,
Закон за пътищата,
Закон за движението по
пътищата (ЗДП);
номенклатури на използваните материали;
Справочник на товарите,
Транспортен енциклопедичен речник;
нормативни документи,
уреждащи взаимоотношенията при превоз на товари и пътници;
Наредба № 2 от 2001 г.
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството за сигнализация на пътищата
с пътна маркировка (ДВ,
бр. 13 от 2001 г.);
Наредба № 11 от 2002 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
международен автомобилен превоз на пътници
и товари (ДВ, бр. 108 от
2002 г.);
техническа документация
на автомобила, типови
технологични карти за
обслужване и ремонт на
автомобила;
работни и сборни машинни чертежи на детайли и
възли;
Наредба № 11 от 2001 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за движение на извънгабаритни и/
или тежки пътни превозни средства (ДВ, бр. 65 от
2001 г.);
Наредба № 12 от 2007 г.
на министъра на транспорта и председателя на
Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор за изискванията за задължителна
употреба на контролните
уреди за регистриране на
данните за движението на
автомобилите и работата
на екипажите, както и
функционалните и техническите изисквания към
тях (ДВ, бр. 6 от 2007 г.);

основни конструкционни материали – приложения, маркиране и
обработването им;
основни експлоатационни материали и работни
флуиди – приложение,
свойства, съхранение и
транспортиране, преработка, рециклиране или
унищожаването им;
методи на изобразяване
на машинни детайли,
скици и чертежи на несложни детайли, разчитане на сборни чертежи;
основни видове двигатели с вътрешно горене
(ДВГ);
понятия и принципи в
термодинамиката;
основни механизми и
системи и предназначението им;
техника и технологии на
транспортно-манипулационни процеси;
изчисляване на техникоикономически показатели, събиране и групиране на икономическа
информация;
документиране на стопанската дейност и
осигуряване на контрол
при съхранение и опазване на имуществото на
предприятието;
международен регламентационен режим за
превози: митнически
процедури, режими за
труд и почивка на екипажите, дигитални тахографи и др.;
изисквания за оформяне
на документи за превози, транспортни средства и водачи;
ред и условия за утвърждаване на транспортни
схеми за осъществяване
на обществени превози
на пътници с автобуси,
леки автомобили и превози на товари;
ред и условия за издаване на свидетелства
за управление на МПС,
отчет на водачи;
изисквания към специалната подготовка и
личностните качества
на водачите на МПС по
смисъла на чл. 150а от
Закона за движението
по пътищата

разчитане на
технологични
схеми и карти,
технически чертежи, каталози,
инструкции и
друга специфична
техническа документация;
обработване на
първична отчетна
документация по
експлоатацията
на автомобилите;
изготвяне на
графици, наряди,
инструкции за
работа;
наблюдение, регистрация, отчет
и контрол на промените в отчетните стопански
обекти;
работа с информационни системи при намиране,
регистриране и
съхраняване на
информация;
работа и изготвяне на документи:
удостоверение за
професионална
компетентност
за международен
автомобилен превоз, удостоверение за годност на
превозните средства, протокол за
преглед за транспортна годност,
разрешително за
превози;
работа с документи по издаване
лицензии и молби
относно превози
на пътници и товари;
правилен подбор
и прилагане на
инструкциите по
безопасност на
движението при
превози на пътници и товари

отговорност;
изпълнителност;
стриктност;
психическа устойчивост;
съобразителност;
дисциплинираност;
сръчност и прецизност;
инициативност;
способност за вземане на самостоятелни решения;
самоконтрол и
упражняване на
контрол върху дейността на други
хора
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Наредба № 12 на министъра на труда и социалната политика и министъра
на транспорта и съобщенията за осигуряване на
здравословни и безопасни
условия на труд при работа с автомобили (ДВ,
бр. 6 от 2005 г.);
Наредба № 13 от 2004 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване
на скоростта, монтирани
в МПС (ДВ, бр. 51 от
2004 г.);
Наредба № 17 от 2001 г.
на министъра на регионалното развитие и благоустройството за регулиране на движението по
пътищата със светлинни
сигнали (ДВ, бр. 72 от
2001 г.);
Наредба № 18 от 2001 г.
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството за сигнализация по пътищата с
пътни знаци (ДВ, бр. 73
от 2001 г.);
Наредба № 32 от 1999 г.
на министъра на транспорта за периодичните
прегледи за проверка на
техническата изправност
на пътните превозни
средства (ДВ, бр. 74 от
1999 г.);
Наредба № 33 от 1999 г.
на министъра на транспорта за обществен превоз на пътници и товари
на територията на Република България (ДВ,
бр. 101 от 1999 г);
Наредба № 36 от 2006 г.
на министъра на транспорта за изискванията за
психологическа годност
и условията и реда за
провеждане на психологическите изследвания
на кандидати за придобиване на правоспособност
за управление на МПС,
на водачи на МПС и на
председатели на изпитни
комисии (ДВ, бр. 46 от
2006 г.);
Наредба № 39 от 2004 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
изискванията към водачите на МПС от различни
категории и подкатегории
(ДВ, бр. 17 от 2004 г.);
Наредба № 40 от 2004 г.
на министъра на транспорта и съобщенията,
министъра на вътрешните
работи и министъра на
околната среда и водите
за условията и реда за извършване на автомобилен
превоз на опасни товари
(ДВ, бр. 15 от 2004 г.);
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Наредба № 41 от 2008 г.
на министъра на транспорта за условията и
реда за провеждане на
обучение на водачите на
автомобили за превоз на
пътници и товари и за
условията и реда за провеждане на изпитите за
придобиване на начална
квалификация (ДВ, бр. 73
от 2008 г.);
Наредба № 53 от 2003 г.
на министъра на транспорта и съобщенията за
комбиниран превоз на
товари (ДВ, бр. 18 от
2003 г.);
Наредба № Н-8 от 2008 г.
на министъра на транспорта за условията и реда
за извършване на превоз
на пътници и товари за
собствена сметка (ДВ,
бр. 63 от 2008 г.);
Наредба № І-45 от 2000 г.
на министъра на вътрешните работи за регистрацията и отчета на моторните превозни средства и
на ремаркетата, теглени
от тях (ДВ, бр. 31 от
2000 г.);
Наредба от 2004 г., приета
с ПМС № 57 от 2004 г., за
условията и реда за събиране на винетни такси за
платено ползване на определени републикански
пътища за определен срок
(ДВ, бр. 24 от 2004 г.);
Регламент № 561 от
2006 г. на Европейския
парламент и на Съвета за
хармонизиране на някои
разпоредби от социалното законодателство,
свързани с автомобилния
транспорт, за изменение
на регламенти № 3821/85
и № 2135/98 на Съвета и
за отмяна на Регламент
№ 3820/85 на Съвета;
Митническа конвенция
относно международния
превоз на стоки под прикритието на карнети ТИР,
Европейска спогодба за
международен превоз на
опасни товари по шосе
(ADR); Спогодба за прие
мане на еднакви предписания за периодичните
технически прегледи на
пътните превозни средства и за взаимното признаване на тези прегледи; Европейска спогодба
за работа на екипажите
на превозните средства,
извършващи международни автомобилни превози и др.
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2. Да организира
монтажно-демонтажни операции
и ремонт на
детайли, възли
и агрегати на
автотранспортна
техника.

приспособления и инструменти за извършване на
дейности по монтиране и
демонтиране;
комплексни, универсални и специализирани
инструменти за монтаж
и демонтаж при ремонт
и техническо обслужване (отвертки, гаечни
ключове, динамометри,
универсални и специални
клещи и др.).

основни видове двигатели с вътрешно горене
(ДВГ);
понятия и принципи в
термодинамиката;
основни механизми и
системи и предназначението им;
предназначение, устройство и действие на различни видове горивни,
охладителни и мазилни
системи в ДВГ;
предназначение, устройство и действие на
запалителни системи –
електромеханична и
електростартерна;
предназначение, уст
ройство и действие на
механизмите за силово
предаване в автотранспортната техника;
предназначение, устройство, действие, видове и
изисквания към ходовата част, кабината, каросерията, преден и заден
мост, окачване, рама,
колела и гуми;
предназначение, устройство, действие, видове и
изисквания към спирачната и кормилната система за управление;
предназначение, устройство, действие, видове източници на ток,
електрообзавеждане и
електрооборудване на
автомобила;
технологична последователност и технология за
извършване на демонтажно-монтажни операции, както и последици
от неспазването им;
отговорности, свързани
с осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
технико-икономически
показатели за ефективна работа и норми за
отклонение;
методи за диагностика
и поддържане на техническо изправно състояние на автотранспортна
техника;
технико-експлоатационни показатели, норми и
стандарти за оценяване
качеството на обслужващата и ремонтната
дейност.

спазване на технологичната последователност и
на технологията
за извършване на
демонтажно-монтажни операции;
работа за привеждане в изправно
техническо състояние на агрегатите, системите и
възлите в автомобилите;
спазване на технологичната последователност и
технологията за
извършване на
видовете техническо обслужване.

физическа издръжливост и работо
способност;
адекватност на
действията в конкретна ситуация;
бърза и точна преценка и реакция;
отговорност;
изпълнителност;
стриктност;
самоконтрол и
упражняване на
контрол върху дейността на други
хора.
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3. Да участва
в планирането,
да организира
дейностите по
безопасна експлоатация на автотранспортната
техника.

компютър и софтуерни
продукти;
офис техника;
материали, средства и
специализирана литература на чужд език;
контролни прибори за
отчитане алкохол у водачите;
касов апарат;
формуляри,
книжни образци, фактури, бланки и др.;
нормативни документи;
статистически, финансови, планови, отчетни и
счетоводни документи;
кодекси, устави, споразумения, договори;
маркировка и опаковка
на товарите;
документи, съпътстващи
товарите, превозните
средства и водачите.

технико-икономически
показатели за работа на
автомобилите;
организация на превозния процес в транспортното
предприятие;
законови изисквания,
инструкции, правила и
споразумения при извършване на превозна
дейност;
транспортно-манипулационни системи и
технически средства за
транспортно-манипулационните процеси;
изисквания за съхранение, превозване и манипулиране на товарите.

планиране и организиране на графиците по техническото обслужване и ремонтите
на автомобилите;
планиране и организиране на
дейностите по
поддържане на
техническа готовност на гаражното оборудване,
спомагателната
техника, инструментите и приспособленията;
разработване на
организационно-технически
мероприятия за
намаляване на
престоите по
време на ремонт
и обслужване на
автомобилите;
използване на
информационни
материали на
български и на
чужд език;
планиране на
превозите по
количествени и
качествени показатели;
координиране
работата на товаро-разтоварните
пунктове, депа и
терминали;
изработване на
разписания и графици за работа
на автомобилите
в товарните и
пътническите
превози.

самоконтрол и
упражняване на
контрол върху дейността на други
хора;
инициативност;
способност за вземане на самостоятелни решения;
съобразителност.

4. Да организира
дейности по използване на материални и финансови ресурси.

компютър и софтуерни
продукти;
офис техника;
материали, средства и
специализирана литература на чужд език;
касов апарат;
формуляри, образци, фактури, бланки и др.;
нормативни документи;
статистически, финансови, планови, отчетни и
счетоводни материали и
документи.

основни икономически
проблеми;
организация на производствената дейност в
предприятието;
използване на дълготрайни и краткотрайни
активи на предприя
тието;
данъчно законодателство;
парично-кредитна политика;
тенденции в развитието
на международната търговия и икономическата
интеграция;
лизингово финансиране.
показатели за отчитане
на стопанската дейност;
събиране и систематизиране на икономическа
информация;

организиране на
ефективно използване на материални и финансови
ресурси;
планиране на разходите на материали, суровини,
енергия;
работа с номенклатурата на
използваните материали;
работа с националните счетоводни стандарти,
националния
сметкоплан и
сметкоплана на
предприятието;
планиране и организация на

комуникативност и
умения за
работа в екип;
лоялност;
етичност и коректност;
планиране и организиране на дейността;
умения за пренагласа.

БРОЙ 13
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5. Организира
транспортноспедиторското
обслужване на
товарите.

ДЪРЖАВЕН
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Търговски закон;
договори;
кореспонденции;
транспортни тарифи;
документи, необходими за
осъществяване на товари:
пътен лист, товарителница в общностното и международното съобщение,
застрахователни полици,
разрешителни за превоз и
сертификати.

ВЕСТНИК
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3

4

маркетингови дейности
на автотранспортното
предприятие;
проучване на пазара,
проучване на конкуренцията, организация на
пласмента, организация
на рекламната дейност,
управление на продажбите, комуникации с
фирми, институции и
клиенти.

дейностите по
снабдяване със
суровини и материали в предприятието;
планиране на
превозите по
количествени и
качествени показатели в пътническия и товарния
превоз;
работа с отчетни
счетоводни, статистически, банкови и финансови
документи, регистриране и систематизиране на
информацията
за извършените
операции;
отчитане на приходите посредством съответните документи;
отчитане на производствените
разходи и предлагане на решения
за оптимизирането им.

законодателство в сферата на транспортиране
на товари в общностното и международното
съобщение;
транспортни и спедиторски документи;
организиране и извършване на товаро-разтоварни дейности;
организация и устройство на логистични пунктове, складови стопанства и терминали;
мултимодални транспортни технологии за
извършване на комбинирани превози;
лицензиране на превозваческата дейност.

прилагане на
правилата и изискванията за приемане, стифиране,
съхраняване и
опазване на товарите;
работа със складови документи;
извършване подбор на подемно-транспортни
машини за товаро-разтоварни
дейности;
работа с нормативни транспортни документи и
типови технологични карти на
български и на
чужд език;
координиране на
дейности по автотранспортно спедиторско обслужване на товарите;
организиране
получаването на
разрешителни;
подготвяне на
необходимите документи за участие в конкурси
за възлагане на
обслужването на
автолинии;
изработване на
договори за превоз на товари и
пътници.

5

дисциплинираност;
отговорност;
умения за справяне
в критични ситуации;
самоконтрол;
комуникативност.
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6. Да осъществява оперативна
дейност по организиране на човешките ресурси
в предприятието.

компютър и софтуерни
продукти;
офис техника;
материали, средства и
специализирана литература на чужд език;
касов апарат;
формуляри, книжни образци, фактури, бланки
и др.
нормативни документи;
статистически, финансови, планови, отчетни и
счетоводни материали и
документи;
договори;
Кодекс на труда

организация и заплащане на труда в предприятието;
структура и съдържание
на длъжностните характеристики за различните длъжности;
организиране на работното място;
набиране, подбор, приемане на работа и адаптиране на работниците
към изискванията на
работното място, стимули за повишаване на
трудовата активност;
делегиране на права и
отговорности;
стимули за повишаване
на квалификацията на
работниците и служителите;
форми и системи за заплащане на труда в автомобилния транспорт;
контрол и отчитане изпълнението на трудовите дейности.

спазване на изискванията по
организация на
труда и работната
заплата и развитие на човешките
ресурси;
организиране на
работните места,
създаване на условия за работа в
екип, стимулиране на трудовата и
личностната реализация;
работа по набирането, подбора и
адаптирането на
работниците към
изискванията на
конкретните работни места;
отчитане на извършената работа
и на съответстващото възнаграждение за вложения труд;
извършване на
текущ контрол
по изпълнение на
дейностите.

комуникативност;
умения за работа в
екип;
лоялност;
етичност и коректност;
планиране и организиране на дейността;
умения за пренагласа.

2.2. Възможности за професионална реализация
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.ХII.2005 г., Заповед № 884 от 7.ХI.2006 г., Заповед
№ 969 от 28.ХII.2007 г. и Заповед № РД-01-1114
от 30.ХII.2008 г. на министъра на труда и социалната политика, лицата, придобили трета степен
на професионална квалификация по професията
„Организатор по експлоатация на автомобилния
транспорт“, могат да заемат длъжностите управител транспорт 1316-3004, управител на складово
стопанство 1316-3002, инспектор, безопасността на
автомобилния транспорт 3159-3002, консултант пътнически транспорт 3414-3001, организатор пътнически транспорт 3414-3002, диспечер, транспортни
средства 4133-2001, инспектор, транспортна служба
4133-3005, контрольор, автомобилен транспорт
4133-3006, както и други длъжности, включени
при актуализиране на НКПД.
2.3. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Обучаваният по професията „Организатор по
експлоатация на автомобилния транспорт“ – трета
степен на професионална квалификация, може да
се яви на изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория „В“
при спазване на изискванията на Наредба № 37
от 2002 г. на Министерството на транспорта и
съобщенията за условията и реда за обучение на
кандидатите за придобиване на правоспособност
за управление на моторно превозно средство и
условията и реда за издаване на разрешение за
тяхното обучение (ДВ, бр. 82 от 2002 г.).

Лицата, придобили трета степен на професионална квалификация по професията „Организатор
по експлоатация на автомобилния транспорт“, могат
да се обучават по друга професия от професионалното направление „Транспортни услуги“ или „Моторни
превозни средства, кораби и въздухоплавателни
апарати“, като обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления, и от отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за
всички професии от професионалното направление,
се зачита в съответствие с ДОИ за придобиване
на квалификация при отчитане на спецификата на
всяка професия. Тя включва теоретично обучение
и практическо обучение.
3. Цели на обучението
Основната цел на обучението по професията
„Организатор по експлоатация на автомобилния
транспорт“ е придобиване на професионални
компетенции за организиране на дейността на
малки и средни транспортни, складови и търговски предприятия в сферата на автотранспортните
услуги, планиране и координиране на дейностите
на предприятието, осъществяване на преговори
с доставчици и клиенти и с други организации,
планиране и организиране на използването на
ресурсите и наемане на работници, организиране
на ежедневните дейности и организиране предоставянето на автотранспортни услуги за туристически
и бизнес пътувания.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка, единна за всички
професионални направления
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След завършване на обучението по професията
„Организатор по експлоатация на автомобилния
транспорт“ – трета степен на професионална квалификация, обучаваният трябва да:
– спазва основните правила за безопасна работа в автотранспорта и не допуска в процеса на
работа замърсяване на околната среда;
– познава и разбира съществуващите пазарни
отношения, процеси и явления;
– познава управленската структура на предприятието, участва при разпределянето на задачите
между членовете на екипа (отдел, звено), умее
да осъществява комуникация с колеги и клиенти;
– разбира своята роля в дейността на предприятието, отнася се с чувство за отговорност
при изпълнение на трудовите си задачи, познава
правата и спазва задълженията си като участник
в трудовия процес съгласно Кодекса на труда и в
изпълнение на сключения трудов договор;
– организира собствен бизнес в автомобилния
транспорт, проявява инициатива при използване
на производствените ресурси, умее да оценява
рисковете;
– предлага варианти за инвестиране и иновации
в предприятието;
– намира и съхранява информация в компютъра, създава документи, графики и таблици, намира информация в интернет, ползва електронна
поща и др.
3.2. Цели за формиране на базисни компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по отрасловата
задължителна професионална подготовка, единна
за всички професии от професионално направление
„Транспортни услуги“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да умее да:
– осъществява комуникация на чужд език с
контрагентите и клиентите на предприятието;
– попълва документи за превоз на товари и
пътници;
– разчита и използва техническа документация
(технологични схеми и карти, чертежи, каталози,
инструкции, фирмени ръководства за ремонт и
експлоатация, технически паспорти, стандарти и
др.), както и справочна литература;
– изготвя справки и отчети, попълва бланки,
съставя протоколи, договори, молби, заявления
и др.;
– познава, подбира и използва ефективно
конструкционно-ремонтни и експлоатационни
материали и резервни части по вид и количество.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
за професията „Организатор по експлоатация на
автомобилния транспорт“ задължителна професионална подготовка
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и описва предназначението, устройството и действието на основните конструкции в
автотранспортна техника, гаражни и товаро-раз
товарни съоръжения;
– организира диагностиката и техническото
обслужване на автотранспортна техника (АТТ);
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– организира демонтаж, ремонт и монтаж на
агрегати и възли на автотранспортна техника;
– разработва и прилага технологията на превозите в автотранспортната дейност;
– познава и описва транспортната система,
организацията и контрола на автотранспортните
средства;
– организира ежедневната дейност, разрешава
възникнали проблеми в процеса на трудовата
дейност;
– контролира качеството на извършената работа, анализира и оценява постигнатите резултати;
– познава съвременните тенденции в развитието
на автотранспортния пазар в Европейския съюз
и ги прилага в превозите на товари и пътници.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителна професионална
подготовка, включващо теория и практика, се регламентира с учебен план и учебни програми, които
се разработват на базата на ДОИ за придобиване
на квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на автомобилния транспорт“.
Съдържанието на обучението по професията
„Организатор по експлоатация на автомобилния
транспорт“ – трета степен на професионална квалификация, е представено в табл. 2.
Таблица 2
Съдържание на обучението
Професионални
компетенции

Тематични области

1

2

Общ а з а д ъ л ж и т е л на п рофесиона л на под г о т овка – единна за всички професионални направления
1. Да познава и използва личните
предпазни средства,
да знае и п ри ла га
основните правила
за безопасна работа
п ри експ лоата ц и ята, техническото обслужване и ремонта
на автотранспортна
техника и на работно т о м яс т о, да не
замърсява околната
среда.

здравословни и безопасни условия на труд;
колективни и лични предпазни
средства;
пожарна безопасност и защита
на населението;
долекарска помощ;
опазване на околната среда;
безопасност на движението по
пътищата

2 . Да позна ва пазарните отношения,
мястото и ролята на
фирмата, институциите и държавата.

основни икономическ и проблеми;
пазар и пазарни механизми;
измерители в икономиката;
държавата и публичните блага;
международна търговия и интеграционни общности

3. Да познава статута
на п ред п ри я т ие т о,
формите на организация на бизнеса и
видовете управленс к и с т ру к т у ри , д а
умее да формулира
проблеми, да възлага
задачи, да прави отчет за извършената
работа.

икономически субекти в бизнеса;
управленска структура;
принципи на деловото обслужване;
видове общуване
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4. Да познава правата и задълженията
си като участник в
трудовия процес съгласно Кодекса на
т ру д а , д а р а з би р а
дог оворн и т е о т но шения между работник и работодател, да
съблюдава за тяхното
изпълнение.

трудовоправно законодателство;
трудовоправни отношения;
нормиране на труда;
заплащане на труда

5. Да познава ролята предприемачество;
и функциите на пред- роля на предприемача за развиприемача.
тие на икономиката и личните
качества на предприемача;
оценка на риска
6. Да знае общите
правила за работа с
компютър и да умее
да ползва програмни
продукти.

конфигурация на компютъра;
съх ран яване и намиране на
информация;
работа с програмни продукти за
създаване на документи;
работа със специфични прог
рамни продукти

7. Да умее да разпределя задачите между
членовете на екипа
и групата, да им съдейства и да търси
помощ от тях.

организация на трудовия процес;
принципи, методи и функции
на управление

8. Да осъществява ко- бизнес комуникации и обслужмуникация с колеги ване;
и клиенти.
писмени комуникации;
правила за водене на делова
кореспонденци я: молба, C V,
писма, отчети, заявки, описи,
работна документация;
осъществяване на писмени ком у никации чрез тех ническ и
средства: телекс, факс, компютър
Отраслова задължителна професионална подготовка – единна за всички професии oт професионалното
направление „Транспортни услуги“
9. Да умее да осъществява комуникация на чужд език в
рамките на професиона л н и т е за д ъ лжения.

видове товари и организация
на превоза;
съоръжения и средства за манипулиране на товарите;
документи, използвани в автотранспортната дейност;
кандидатстване за работа, участие в интервю

10. Да разчита и из- конструктивна и технологична
ползва т ех н и ческ а док у мен та ц и я – схем и, чер документация.
теж и, основни п ринципи за
съставянето им, означения и
разчитане на готови схеми и
чертежи;
нормативни документи – български и на Европейския съюз,
регламен т и ращи дейност и те
при у пра ж н яване на професията
11. Да познава и да
умее да подбира материалните ресурси
и ефективно да използва необходимите
конструкционно-ремонтни и експлоатац ион н и мат ериа л и
и/или резерви части
по вид и количество.

материални ресурси – видове,
качества, приложение;
конструктивни материали – видове, качества, технологични
процеси и приложение;
експлоатационни материали – видове, качества, приложение, правила за транспорт и
съхранение на горива, смазочни
материали и работни флуиди;
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основни закономерности, понятия, мерни единици (дължина,
площ, обем, маса, налягане,
вискозитет, скорост, мощност,
температура и др.) и средства за
измерването им в техническата
механика, електротехниката и
електрониката, автоматизация
та, х и д равликата и пневматиката;
основи на металообработването – техника и технология

Специфична за професията 840070 „Организатор по
експлоатация на автомобилния транспорт“ задължителна професионална подготовка
Специалност: 8400701 „Експлоатация на автомобилния
транспорт“
12. Да орга н изи ра
експлоатацията, техническото обсл у жване и ремонта на
автотранспортна
техника.

предназначение и устройство
на основните видове автотранспортна техника;
материали и основни технологични операции за изработване
на детайли в автотранспортната
техника;
технологична последователност
на основн и т е д иа г нос т и ч н и
операции и причини за повреди;
монтажно-демонтажни операции при техническо обслужване
и ремонт;
п ред на значен ие, фу н к ц и и и
начини за безопасна работа с
експлоатационни материали,
и нс т ру мен т и, измерват е л н и
у реди, помощен инвен тар и
машини;
правилно и безопасно управ
ление на моторни превозни
средства;
технологични схеми и карти,
технически чертежи, каталози,
справочници и друга специфична техническа и икономическа
документация;
експлоатация на автотранспортна техника;
организаци я на превозите и
диспечерския контрол;
обща теория на пазарното стопанство, място на автотранспортното предприятие на пазара
на транспортната дейност;
изиск вани я на Европейск и я
съюз;
обща теория на счетоводната
отчетност и счетоводството на
предприятието;
икономика на автотранспортното предприятие, експлоатационни разходи, организация
и заплащане на труда, контрол
на качеството на извършената
работа;
управление на автотранспортното предприятие: цели, принципи, функции и структура на
управление;
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спедиционна дейност, организация на логистичните пунктове
и терминали, транспортни и
ск ла дови дейности, машини
(т оваро -ра з т оварн и), с ъ ор ъжен и я, гара ж но и ск ла дово
оборудване;
търговско и транспортно право,
прилагане на договора като
рег улатор на стопанск ите и
трудовоправните отношения;
транспортна статистика, обработка и прилагане на статистически данни за предприятието;
организаци я на работ ното
място;
стру кт у ра и правомощи я на
длъжностните лица в предприятието и взаимоотношения с
други фирми и институции

5. Система за оценяване и удостоверяване
Оценяването на знанията, уменията и професионално-личностните качества на обучаваните
в институциите на системата за професионално
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., 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 основни
понятия, не умее да дефинира и не познава основни
факти, процеси, закони и зависимости.
Среден 3 – Обучаваният познава основната
терминология, свързана с експлоатацията на
автомобилния транспорт, 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 усвоените 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 задачи;
подбира и обосновава методите за анализ и контрол
в зависимост от изследвания обект и условията за
провеждане; оценява и интерпретира 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 поставена
практическа задача по предварително дадени
указания, спазвайки правилата за безопасен труд;
прави грешки в работата си.
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Добър 4 – Обучаваният изпълнява самостоятелно 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 напълно
самостоятелно поставена практическа задача в
непозната ситуация, спазвайки правилата 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, организирано
на модулен принцип, се разработва система за
оценяване, която включва:
– описание на професионалните компетенции,
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 обучението 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 изчисляване
на оценката по шестобалната система.
5.1.4. Инструменти за оценяване – устно изпитване, писмено изпитване, тестове (специализирани
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 изпитите за придобиване на трета степен на професионална квалификация по
професията „Организатор по експлоатация на
автомобилния транспорт“ са два – по теория на
професията и по практика на професията, и се
провеждат по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието, младежта
и науката в съответствие с ДОИ за придобиване
на квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на автомобилния транспорт“.
5.2.1. Изпит по теория
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане на целите.
Критериите и показателите за оценяване, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в табл. 3.
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Таблица 3

1

2

Показатели

Тежест,
%

1

2

3

Разпознава и разчита техническа документация (технологични схеми, карти,
чертежи, каталози, инструкции, фирмени ръководства
за ремонт и експлоатация,
паспорти, стандарти и др.)
и справочна литература.
Познава, подбира и използва ефективно енергийните
ресу рси и необходими те
конструкционно-ремонтни
и експлоатационни материали и резервни части по
вид и количество.
Познава и описва предназначението, устройството и
действието на основните
конс т ру к ц и и а в т о т ра нс портна техника.
Познава и описва технолог и чната последователност при извършване на
диагностични операции и
техническо обслужване на
автотранспортна техника.
Познава и описва начини
за извършване на демонтаж
и монта ж на агрегати и
възли на автотранспортна
техника.

30

Описва личните предпазни
средства и тяхното приложение.
Познава основните правила
за безопасна работа при
експлоатация, техническо
обслужване и ремонт на
автотранспортна техника.
Описва изиск вани я та за
опазване на околната среда
при изпълнение на конкретни дейности.
Разпознава и описва опасни
ситуации, които могат да
въ зн и к нат в п роцеса на
работа.
Описва начините за оказване на долекарска помощ
на пострадал при авария и
пътно-транспортно произшествие.

5

1. А вт о т ра нспортна тех ника – предназначение, устройство и действие,
диагностика и
техническо обслужване.

4. Зна ни я за
здравословни и
б е зопасн и условия на труд
и опазване на
околната среда.

5. Зн а н и я и
умения за информационна
техника и технологии.

Използва програмни проду кти за създаване, съхранение и редактиране на
документ, съдържащ текст
и таблица.

5

Общо

100

Познава основните икономически закони, особености
на пазара и факторите, влияещи върху елементите му.
Познава основите на трудовото, т ранспортното и
търговското право и подпомага управлението на автотранспортно предприятие.
Познава основите на счетоводството и транспортната
статистика и работи с икономическа документация.
Описва, разпознава и сравнява икономически процеси
и управленски структури по
съществени белези.
Анализира таблици, графики и текстове, внася корекции, формулира изводи,
моделира процеси и явления, предлага решения на
задачи и казуси.

30

Описва и обяснява същност та на спедиторската
дейност, видовете операции, форми и транспортни
системи.
Оп исва с ъд ърж а н ие т о и
обяснява спецификата на
спедиторския договор.
Описва видовете тарифи,
обяснява същността им по
елемен т и и основанието
за формиране на превозни
цени.

30

Критерии

2. Икономичес
ки и трудовоправни знания
и умения.

3. Зна н и я и
умения по организация и
използване на
автотранспортна техника, товаро-разтоварн и ма ш и н и и
съоръжения.

3

5.2.2. Изпит по практика на професията
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3. Цели на обучението.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане 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
тежестта им в общата оценка са представени в
табл. 4.
Таблица 4
Критерии

Показатели

Тежест,
%

1

2

3

1. Спазване на
правилата за
здравословни
и безопасни
услови я на
труд.

Избира и използва правилно
лични предпазни средства.
Употребява правилно предметите и средствата на труда,
като прилага изискванията за
безопасност.
Разпознава опасни ситуации,
които биха могли да възникнат
в процеса на работа.
Дефинира и спазва предписания за своевременна реакция
п ри въ зн и к ва не на опасна
ситуация.
Описва дейностите за опазване
на околната среда, свързани с
изпитната му работа.

10

2. Ефективна
организация
на работното
място и правилен подбор
на тех ническа и икономическа документация,
материа ли,
инст ру менти, изделия

Избира необходимата техническа и икономическа документация, инструкции, правилници, национални стандарти,
конвенции и съглашения, законови и подзаконови актове.
Избира и подрежда формуляри,
таблици, инструменти, уреди,
агрегати, машини, съоръжения, апаратура и др., осигурява
удобство за работа и спазване
технологията на работа.

10
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1

2

3

и машини
съобразно
конкретното
задание.

Прецен ява т ипа и ви да на
необходимите конструктивни
и експлоатационни материали
и/или резерви части по вид и
количество.
Це ле с ъ о бра зно у по т р ебя ва
материалите и опазва използваните предмети и средства
на труда.
Поддържа хигиена на работното място.

3. К ачест во
на изпълнение на изпитното задание
(к р а й н о т о
изделие, извършената
раб о т а , по с ледов ат е лността на
дейностите и
операциите).

Правилно разчита и използва
техническа и икономическа
документация.
Правилно извършва операции
по диагност ика, оценка на
техническото и икономическото състояние на обекта на
заданието.
Взема правилно решение за
техническото обслужване и/
или ремонт.
Самост оя т елно оп редел я и
спазва технологичната последователност на операциите.
Правилно извършва контрол
на техническите и икономическите показатели.
Оценява съответствието на
крайното изпълнение на заданието с входните параметри.
Контролира спазването на технологичната последователност
на операциите и процесите и
организира изпълнението им.

80

Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършеното професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт“ се удостоверява с диплома за завършено средно образование
и свидетелство за професионална квалификация.
Завършеното професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална
квалификация по професията „Организатор по
експлоатация на автомобилния транспорт“ се
удостоверява със свидетелство за професионална
квалификация.
6. Изисквания към материалната база
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 – работно място за всеки обучаван (учебна маса, стол,
компютърна техника), работно място на обучаващия (учебна маса, стол, компютърна техника),
учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за
окачване на табла, платно за прожектиране, аудиовизуална техника (диапроектор, шрайбпроектор,
мултимедиен проектор, компютър и др.), други
средства за обучение и дидактическа техника.
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6.1.2. Учебни помагала – демонстрационни
табла, схеми, диапозитиви, слайдове, макети и
модели, реални образци, онагледяващи табла,
учебни видеофилми, програмни продукти, каталози,
справочници, инструкции, наредби, правилници,
технически паспорти и др., съобразени с преподаваното учебно съдържание, фирмени материали
за автотранспортна техника.
6.2. Учебни работилници.
6.2.1. За правилно и безопасно протичане на
учебния процес по учебна практика по управление
на МПС е необходимо да се осигурят лицензирани МПС и учебна площадка (учебен полигон) от
съответната категория.
6.2.2. Инструменти, съоръжения, стендове, включени в т. 2. Профил на професията, графа „Предмети и средства на труда“, които не могат да бъдат
инсталирани в учебните работилници, трябва да се
изучават в производствени условия (индустриални
предприятия, сервизи, малки фирми и др.).
6.3. Компютърен кабинет – оборудван с работни места с компютърна техника със софтуер за
създаване на текст и таблица за всеки обучаван
и за обучаващия.
7. Изисквания към обучаващите
Професионалната подготовка по професията
„Организатор по експлоатация на автомобилния
транспорт“ се извършва от лица с образователноквалификационна степен „магистър“, „бакалавър“
по специалности от професионално направление
„Транспорт, корабоплаване и авиация“ от област
на висше образование „Технически науки“ и от
професионално направление „Икономика“ от област на висше образование „Социални, стопански
и правни науки“ от Класификатора на областите
на висше образование и професионалните 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 нормативната база.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-14 от 2009 г. за начина на провеждане,
обхвата и организацията на контролните
проверки на пътя и в предприятията и за
класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
(ДВ, бр. 71 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:

С Т Р.
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„(2) Проверките по ал. 1 включват ежегодно голяма и представителна извадка от
транспортни работници, водачи, предприятия,
извършващи обществени превози или превози за собствена сметка, и превозни средства
от всички транспортни категории, попадащи
в обхвата на регламенти (ЕО) № 561/2006 и
(ЕИО) № 3821/85.“
§ 2. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „директорите на
регионални дирекции „Автомобилна администрация“ (РД „АА“)“ и „дирекция „Държавна
автомобилна инспекция“ (дирекция „ДАИ“)“ се
заменят съответно с „началниците на областни
отдели „Контролна дейност – ДАИ“ и „Главна
дирекция „Контролна дейност – ДАИ“.
2. Точка 4 се заличава.
§ 3. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Дирекция „ДАИ“
се заменят с „Главна дирекция „Контролна
дейност – ДАИ“;
б) точка 4 се заличава.
2. В ал. 2 думите „дирекция „ДАИ“ се заменят
с „Главна дирекция „Контролна дейност – ДАИ“.
§ 4. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Класифицирането на превозвачите
и на лицата, извършващи превози на пътници
и товари за собствена сметка, в зависимост
от риска се извършва по система, която се
основава на броя и вида на извършените през
последната календарна година нарушения.
(2) В зависимост от риска, който се създава
за безопасността на движението по пътищата,
нарушенията се разделят на:
1. леки нарушения (ЛН) с коефициент на
тежест 1;
2. сериозни нарушения (СН) с коефициент
на тежест 2;
3. много сериозни нарушения (МСН) с коефициент на тежест 3.
(3) Нарушенията, попадащи според тежестта
им в обхвата на категории ЛН, СН и МСН, са
посочени в приложение № 16.
(4) Степента на риск на превозвачите и
на лицата, извършващи превози на пътници
и товари за собствена сметка, се определя по
формулата:

R=

1.N ЛН + 2.N СН + 3.N МСН
S

, където:

R e степента на риск на превозвачите и на
лицата, извършващи превози на пътници и
товари за собствена сметка;
Nлн – броят на извършените през последната
календарна година леки нарушения;
Nсн – броят на извършените през последната
календарна година сериозни нарушения;
Nмсн – броят на извършените през последната
календарна година много сериозни нарушения;
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S – общият брой на превозните средства,
с които лицензираният превозвач извършва
обществени превози, или общият брой на автомобилите на лицето, извършващо превози на
пътници и товари за собствена сметка.
(5) В зависимост от резултата „R“ превозвачите и лицата, извършващи превози на пътници
и товари за собствена сметка, се разделят в
следните четири групи:
1. първа група с ниска степен на риск, когато резултатът „R“ е по-малък или равен на 5;
2. втора група със средна степен на риск,
когато резултатът „R“ е по-голям от 5, но е
по-малък или равен на 10;
3. трета група с висока степен на риск,
когато резултатът „R“ е по-голям от 10, но е
по-малък или равен на 20;
4. четвърта група с много висока степен на
риск, когато резултатът „R“ е по-голям от 20.“
§ 5. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) До 31 януари всяка календарна година
началниците на областните отделни „Контролна дейност – ДАИ“ изготвят справка за
предприятията, попадащи в първа, втора, трета
и четвърта рискова група.“
2. В ал. 3 думите „дирекция „ДАИ“ се заменят
с „Главна дирекция „Контролна дейност – ДАИ“.
§ 6. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „ДАИ“ и „РД
„АА“ се заменят съответно с „Главна дирекция
„Контролна дейност – ДАИ“ и „областните
отдели „Контролна дейност – ДАИ“.
2. В ал. 2 думите „РД „АА“ се заменят с
„областни отдели „Контролна дейност – ДАИ“.
§ 7. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Началниците на областните
отдели „Контролна дейност – ДАИ“ организират контролната дейност на отдела така, че
да осигурят:
1. най-малко една проверка на всеки три
години на предприятията, които са класифицирани в първа група;
2. най-малко една проверка през текущата
година на предприятията, които са класифицирани във втора група;
3. най-малко две проверки през текущата
година на предприятията, които са класифицирани в трета група;
4. най-малко три проверки през текущата
година на предприятията, които са класифицирани в четвърта група.
(2) Проверките на предприятията с висока
и много висока степен на риск следва да бъдат
максимално пълни и щателни.“
§ 8. В допълнителната разпоредба се правят
следните изменения и допълнения.
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Наредбата въвежда изискванията на:
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1. Директива 2009/4/ЕО на Комисията
от 23 януари 2009 г. относно контрамерки за
установяване и предотвратяване на манипулирането на записите на тахографи, за изменение
на Директива 2006/22/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно минималните
условия за изпълнение на регламенти (ЕИО)
№ 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано с
дейностите по автомобилния транспорт, и за
отмяна на Директива 88/559/ЕИО на Съвета
(ОВ L 21, 24.01.2009 г.);
2. Директива 2009/5/ЕО на Комисията от
30 януари 2009 г. за изменение на Приложение
III към Директива 2006/22/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно минималните
условия за изпълнение на регламенти (ЕИО)
№ 3820/85 и (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно социалното законодателство, свързано
с дейностите по автомобилния транспорт (ОВ
L 29, 31.01.2009 г.).“
§ 9. В приложение № 1 се създава т. 26:
„26. При възможност и с оглед на съображенията за безопасност проверка на монтирания
на превозното средство тахограф с цел установяване на монтирането и/или използването
на устройство(-а) за унищожаване, потискане,
подправяне или промяна на данни, за внасяне
на смущения в електронния обмен на данни
между елементите на тахографа или възпрепятстващи или променящи по такъв начин
данните преди криптиране.“
§ 10. В приложение № 2 се правят следните
изменения:
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1. В част І се създава т. 6:
„6. При възможност и с оглед на съображенията за безопасност проверка на монтирания
на превозното средство тахограф с цел установяване на монтирането и/или използването
на устройство(-а) за унищожаване, потискане,
подправяне или промяна на данни, за внасяне
на смущения в електронния обмен на данни
между елементите на тахографа или възпрепятстващи или променящи по такъв начин
данните преди криптиране.“
2. В част ІІ се създава т. 4:
„4. Специално оборудване за анализ със
специализиран софтуер за проверка и потвърждаване на цифровия подпис, с който са
подписани данните, както и със специализиран
софтуер за анализ, възпроизвеждащ подробно
скоростния профил на превозните средства
преди проверката на тахографите им.“
§ 11. В приложение № 5, част ІІ се създава т. 3:
„3. Специално оборудване за анализ със
специализиран софтуер за проверка и потвърждаване на цифровия подпис, с който са
подписани данните, както и със специализиран
софтуер за анализ, възпроизвеждащ подробно
скоростния профил на превозните средства
преди проверката на тахографите им.“
§ 12. В приложение № 6 изразът „РД „АА“
се заменя с „областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
§ 13. В приложение № 7 изразът „РД „АА“
се заменя с „областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“.
§ 14. Приложение № 8 към чл. 16, т. 1 се
изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 16, т. 1

Наличие на гаражна площ

Проверени работни дни на
водачите (броя)

5
6
7
8
Обществен превоз на пътници

Контрол по организиране труда
на водачите

Издаване и съхранение на пътни
листове и други ценни образци

Обезпечаване извършването
на предпътен медицински и
технически преглед

4

Проверка на работния дневник
и графика за работата на
водачите

3

Проверка на документацията
на водачите

2

Проверка за годност и техни
ческа изправност на ППС

1

Предприятие

Документи за извършване
на дейността

№

Лиценз № ....... / валиден до
.......,
вид превоз

СПРАВКА
за извършените проверки от областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – ……………..... в предприятия,
извършващи обществен превоз на пътници и товари, за месец ……………..... 20..... г.

Забележка

9

10

11

12

13

1.
2.
Таксиметров превоз на пътници
3.
4.
Обществен превоз на товари
5.
6.

“

Превоз на пътници и товари
с МПС с чужда регистрация

Превози за собствена сметка

Проверка на документацията
на водачите
Наличие на годишен доклад,
изготвен от консултанта по
безопасността
Проверка на работния дневник
и графика за работата на водачите
Обезпечаване извършването
на предпътен медицински и
технически преглед
Издаване и съхранение на пътни
листове и други ценни образци
Проверка за годност и техническа
изправност на ППС
Контрол по организиране труда
на водачите
Наличие на гаражна площ
Проверени работни дни на
водачите (броя)

ВЕСТНИК

Превоз на опасни товари
по шосе (ADR)

Товарни автомобили
(обществен превоз)

Превоз на пътници и товари
с МПС с чужда
регистр ация

Автобуси
(обществен превоз)

Проверени работни дни
на водачите (бр.)

Съставени актове (бр.)

Превоз на
опасни
товари по
шосе
(ADR)

Проверени (бр.)

Проверени работни дни
на водачите (бр.)

Документи за извършване
на дейността

ДЪРЖАВЕН

Съставени актове (бр.)

Превози за
собствена
сметка

Проверени (бр.)

Проверени работни дни
на водачите (бр.)

Съставени актове (бр.)

Такси
метр ови
автомобили

Проверени (бр.)

Лиценз № ....... / валиден до .......

36

Съставени актове (бр.)

Товарни автомобили
(обществен
превоз)

Проверени (бр.)

Проверени работни дни
на водачите (бр.)

№ Предприятие
Забележка
(взето отношение,
съставен АУАН
№ ...,
направени предписания)

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2

Съставени актове (бр.)

Автобуси
(обществен
превоз)

Проверени (бр.)

Проверени работни дни
на водачите (бр.)

Съставени актове (бр.)

Проверени (бр.)

С Т Р.
БРОЙ 13

§ 15. Приложение № 9 към чл. 16, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 16, т. 2

СПРАВКА
за извършените проверки от областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – ……………..... в предприятия,
извършващи превоз на опасни товари, за месец ……………..... 20..... г.

“

§ 16. Приложение № 10 към чл. 16, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 10
към чл. 16, т. 3

СПРАВКА
за извършените проверки и съставените актове при извършването на пътен контрол на ППС от инспекторския състав на областен отдел „Контролна дейност – ДАИ“ – ……………..... за месец ……………..... 20..... г.

Спазване на изискванията
на регламенти (ЕО)
№ 561/2006 и (ЕИО)
№ 3821/85 и Спогодба
AETR

Съставени актове (бр.)

“

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 7

§ 17. Приложение № 11 към чл. 16, т. 4 се заличава.
§ 18. Приложение № 12 към чл. 17, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 12
към чл. 17, ал. 1, т. 1

СПРАВКА
за броя на извършените проверки и съставените АУАН от ИА „АА“ до ………… 20..... г., включително в
предприятия, извършващи обществен превоз на пътници и товари
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“

Предприятия
проверени (броя)

съставени АУАН
(броя)

проверени работни дни
на водачите (броя)

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо за ИА „АА“:

“

§ 19. Приложение № 13 към чл. 17, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 17, ал. 1, т. 2

СПРАВКА
за броя на извършените проверки и съставените АУАН от ИА „АА“ до ………… 20..... г., включително в
предприятия, извършващи превоз на опасни товари
№
1
1
2
3
4

Областен отдел „Контролна
дейност – ДАИ“
2
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново

проверени (броя)
3

Предприятия
съставени АУАН
(броя)

проверени работни дни
на водачите (броя)

4

5

С Т Р.
1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

38

ДЪРЖАВЕН

2
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо за ИА „АА“:

ВЕСТНИК

3

БРОЙ 13
4

5

“

§ 20. Приложение № 14 към чл. 17, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 17, ал. 1, т. 3

СПРАВКА
за броя на извършените проверки и съставените АУАН при извършването на пътен контрол на ППС
от ИА „АА“ за ………… 20..... г.

Проверени (бр.)

Съставени актове (бр.)

Проверени (бр.)

Съставени актове (бр.)

Проверени работни дни на водачите (бр.)

Проверени (бр.)

Съставени актове (бр.)

Проверени работни дни на водачите (бр.)

Проверени (бр.)

Съставени актове (бр.)

Проверени работни дни на водачите (бр.)

Автобуси (обществен превоз)

Товарни автомобили (обществен превоз)

Превоз на опасни товари по шосе (ADR)

Превози за собствена сметка

Превоз на пътници и товари с МПС с
чужда регистрация

8

Проверени работни дни на водачите (бр.)

7

Спазване на
Превоз на
изискваният а на реглапътници
и товари с менти (ЕО) № 561/2006
МПС с чуж- и (ЕИО) № 3821/85 и
Спогодба AETR
да регистрация
Съставени актове (бр.)

Проверени (бр.)

6

Превоз на
опасни товари
по шосе
(ADR)

Съставени актове (бр.)

Проверени работни дни на водачите (бр.)

5

Проверени (бр.)

4

Съставени актове (бр.)

2
3
Благоевград
Бургас
Варна

Проверени работни дни на водачите (бр.)

1
1
2
3

Проверени (бр.)

№

Областен
отдел „Контролна
дейност –
ДАИ“

Съставени актове (бр.)

Товарни
Автобуси
ТаксиавтомоПревози за
Общо за РД (общестметрови
били
собствена
„А А“
вен преавтомо(обществен
сметка
воз)
били
превоз)

9

10

11 12

13

14 15

16

17

18

19

20 21

22

23

24

25

26

27

БРОЙ 13
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ДЪРЖАВЕН

2
Велико
Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
Стара
Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол
Общо за
ИА „А А“:

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13

ВЕСТНИК
14 15

16

17

18

С Т Р. 3 9
19

20 21

22

23

24

25

26

27

“

§ 21. Приложение № 15 към чл. 17, ал. 1, т. 4 се заличава.
§ 22. Приложение № 16 към чл. 19, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 19, ал. 3
Нарушения
в съответствие с чл. 19, ал. 3 (чл. 9, параграф 3 от Директива 2006/22/ЕО) таблицата по-долу съдържа
насоки за общия обхват на нарушенията на регламенти (ЕО) № 561/2006 и (ЕИО) № 3821/85, разделени
в категории според тежестта им
1. Нарушения на Регламент (ЕО) № 561/2006
№

Правно основание

Вид нарушение

1
А
А1

2
Чл. 5, т. 1

Б
Б1

Чл. 6, т .1

3
Екипаж
Неспазване на минималната възраст на придружителите на
водачите
Периоди на управление
След изчерпване на възможността за ползване на удължено дневно
време на управление до 10 часа дневното време на управление
от 9 часа е превишено, като превишението е до 1 час

Б2

Чл. 6, т. 1

Б3

Чл. 6, т. 1

Б4

Чл. 6, т. 1

Б5

Чл. 6, т. 1

Б6

Чл. 6, т. 1

Б7

Чл. 6, т. 2

След изчерпване на възможността за ползване на удължено дневно
време на управление до 10 часа дневното време на управление от
9 часа е превишено, като превишението е от 1 до 2 часа
След изчерпване на възможността за ползване на удължено дневно
време на управление до 10 часа дневното време на управление от
9 часа е превишено, като превишението е над 2 часа
Удълженото дневно време на управление от 10 часа е превишено,
като превишението е до 1 час
Удълженото дневно време на управление от 10 часа е превишено,
като превишението е от 1 до 2 часа
Удълженото дневно време на управление от 10 часа е превишено,
като превишението е над 2 часа
Седмичното време на управление от 56 часа е превишено, като
превишението е до 4 часа

Тежест на нарушението (*)
МСН
СН
ЛН
4
5
6
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

С Т Р.

40

1
Б8

Чл. 6, т. 2

Б9

Чл. 6, т. 2

Б10

Чл. 6, т. 3

Б11

Чл. 6, т. 3

Б12

Чл. 6, т. 3

В
В1

Чл. 7

В2

Чл. 7

В3

Чл. 7

В4

Чл. 7

В5

Чл. 7

Г
Г1

Чл. 8, т. 2

Г2

Чл. 8, т. 2

Г3

Чл. 8, т. 2

Г4

Чл. 8, т. 2

Г5

Чл. 8, т. 2

Г6

Чл. 8, т. 2

Г7

Чл. 8, т. 2

Г8

Чл. 8, т. 2

Г9

Чл. 8, т. 2

Г10

Чл. 8, т. 5

Г11

Чл. 8, т. 5

Г12

Чл. 8, т. 5

Г13

Чл. 8, т. 6

Г14

Чл. 8, т. 6

Г15

Чл. 8, т. 6

Г16

Чл. 8, т. 6

Г17

Чл. 8, т. 6

Г18

Чл. 8, т. 6

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
Седмичното време на управление от 56 часа е превишено, като
превишението е от 4 до 14 часа
Седмичното време на управление от 56 часа е превишено, като
превишението е над 14 часа
Общото време на управление за две последователни седмици от
90 часа е превишено, като превишението е до 10 часа
Общото време на управление за две последователни седмици
от 90 часа е превишено, като превишението е от 10 до 22 часа
и 30 минути
Общото време на управление за две последователни седмици от 90
часа е превишено, като превишението е над 22 часа и 30 минути
Прекъсвания
Непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути е
превишено, като превишението е до 30 минути
Непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути е превишено, като превишението е от 30 минути до 1 час и 30 минути
Непрекъснатото време на управление от 4 часа и 30 минути е
превишено, като превишението е над 1 час и 30 минути
След управление от 4 часа и 30 минути е направено прекъсване
от 30 и повече минути, но прекъсването е по-малко от 45 минути
След управление от 4 часа и 30 минути е направено прекъсване,
което е по-малко от 30 минути
Почивки
След изчерпване на възможността за ползване на намалена дневна почивка от 9 часа използваната дневна почивка от 11 часа е
по-малка с до 1 час
След изчерпване на възможността за ползване на намалена дневна почивка от 9 часа използваната дневна почивка от 11 часа е
по-малка с от 1 до 2 часа и 30 минути
След изчерпване на възможността за ползване на намалена дневна почивка от 9 часа използваната дневна почивка от 11 часа е
по-малка с над 2 часа и 30 минути
Използваната намалена дневна почивка от 9 часа е по-малка с
до 1 час
Използваната намалена дневна почивка от 9 часа е по-малка с
от 1 до 2 часа
Използваната намалена дневна почивка от 9 часа е по-малка с
над 2 часа
Разделената дневна почивка от 3 + 9 часа е намалена, като е
ползвана на периоди от 3 + от 8 до 9 часа
Разделената дневна почивка от 3 + 9 часа е намалена, като е
ползвана на периоди от 3 + от 7 до 8 часа
Разделената дневна почивка от 3 + 9 часа е намалена, като е
ползвана на периоди от 3 + по-малко от 7 часа
При екипно управление дневната почивка от 9 часа е намалена,
като намалението е до 1 час
При екипно управление дневната почивка от 9 часа е намалена,
като намалението е от 1 до 2 часа
При екипно управление дневната почивка от 9 часа е намалена,
като намалението е над 2 часа
Използваната намалена седмична почивка от 24 часа е по-малка
с до 2 часа
Използваната намалена седмична почивка от 24 часа е по-малка
с от 2 до 4 часа
Използваната намалена седмична почивка от 24 часа е по-малка
с над 4 часа
След изчерпване на възможността за ползване на намалена седмична почивка от 24 часа използваната седмична почивка от 45
часа е по-малка с до 3 часа
След изчерпване на възможността за ползване на намалена седмична почивка от 24 часа използваната седмична почивка от 45
часа е по-малка с от 3 до 9 часа
След изчерпване на възможността за ползване на намалена седмична почивка от 24 часа използваната седмична почивка от 45
часа е по-малка с над 9 часа

БРОЙ 13
3

4

5

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

БРОЙ 13
1
Г19

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 1

2
3
4
Намалената седмична почивка не е компенсирана с равностоен
Х
непрекъснат период на почивка
Чл. 9, т. 1
Нормалната дневна почивка, ползвана от водача, когато придружава превозното средство на ферибот или влак, е прекъсвана
повече от два пъти с други дейности
Чл. 9, т. 1
Нормалната дневна почивка, ползвана от водача, когато придружава превозното средство на ферибот или влак, е прекъсвана до
два пъти с други дейности, но прекъсването е с обща продължителност над 1 час
Начини на плащане
Чл. 10, т. 1
Връзка между заплатата на водача и пропътуваното разстояние
Х
или количеството превозени товари
(*) МСН – много сериозно нарушение; СН – сериозно нарушение; ЛН – леко нарушение

5

Чл. 8, т. 6

Г20
Г21

Д
Д1

Х

Х

2. Нарушения на Регламент (ЕИО) № 3821/85
№
1
Е
Е1
Ж

Правно
основание

Чл. 3, т. 1

Ж1

Чл. 13

Ж2

Чл. 13

Ж3
Ж4
Ж5
Ж6

Чл.
Чл.
Чл.
Чл.

Ж7

Чл. 14, т. 2

Ж8
Ж9
Ж10
Ж11

Чл.
Чл.
Чл.
Чл.

Ж12

Чл. 15, т. 1

Ж13

Чл. 15, т. 1

Ж14

Чл. 15, т. 1

Ж15

Чл. 15, т. 1

Ж16
Ж17

Чл. 15, т. 2
Чл. 15, т. 2

Ж18

Чл. 15, т. 2

Ж19

Чл. 15, т. 2

Ж20

Чл. 15, т. 2

14,
14,
14,
14,

14,
14,
14,
14,

т.
т.
т.
т.

т.
т.
т.
т.

1
1
1
2

4
4
4
5

Вид нарушение
2
Монтиране на тахограф
Не е монтиран и не се използва тахограф от одобрен тип
Използване на тахографа, картата на водача или
на тахографските листове
Неправилно функциониране на тахографа (например: тахографът
не е правилно проверен, настроен и пломбиран)
Неправилно използване на тахографа (не е използвана валидна
карта на водача, преднамерена злоупотреба)
Няма достатъчно тахографски листове
Тахографските листове не са от одобрен тип
Няма достатъчно хартия за разпечатки
Предприятието не съхранява тахографските листове, разпечатките и извлечените данни
Предприятието отказва да предостави тахографските листове,
разпечатките и извлечените данни за проверка от контролните
органи
Водачът притежава повече от една валидна карта на водача
Водачът използва карта на водача, издадена на друго лице
Използване на повредена или с изтекъл срок карта на водача
Записаните и съхранените данни не са на разположение в продължение на най-малко 365 дни
Използване на замърсени или повредени тахографски листове
или карта на водача с данни, които се четат
Използване на замърсени или повредени тахографски листове
или карта на водача с данни, които не се четат
В срок 7 календарни дни водачът не е подал заявление за
замяна на повредена, неизправна, изгубена или открадната
карта на водача
Водачът не е направил необходимите разпечатки в случаите,
когато картата на водача е повредена, неизправна или водачът
не разполага с нея
Неправилно използване на тахографски листове/карта на водача
Неразрешено изваждане на тахографски лист или на карта на
водача, което оказва влияние на записването на съответните
данни
Неразрешено изваждане на тахографски лист или на карта на
водача, което не оказва влияние на записването на съответните данни
Тахографски лист или карта на водача е използвана за период,
по-дълъг от този, за който е предназначена, което не е довело
до загуба на данни
Тахографски лист или карта на водача е използвана за период,
по-дълъг от този, за който е предназначена, което е довело до
загуба на данни

Тежест на нарушението (*)
ЛН
СН
МСН
3
4
5
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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1
Ж21
Ж22
Ж23
Ж24
З
З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9
И
И1
И2
И3
И4
И5
И6
И7
Й
Й1
Й2
Й3
К
К1
К2
Л
Л1
Л2
Л3
Л4
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2
3
4
Чл. 15, т. 2 Не е използвано ръчно въвеждане на данни, когато това е
Х
необходимо
Чл. 15, т. 2 При екипно управление правилният тахографски лист или карХ
та на водача не е поставен в правилното гнездо на тахографа
Чл. 15, т. 3 Времето, записано на тахографския лист, не съответства на офиХ
циалното време в страна на регистрация на превозното средство
Чл. 15, т. 3 Неправилно използване на превключващия механизъм на
Х
тахографа
Информация за попълване
Чл. 15, т. 5 Не е попълнена фамилията на водача в тахографския лист
Х
Чл. 15, т. 5 Не е попълнено собственото име на водача в тахографския лист
Х
Чл. 15, т. 5 Не е попълнена датата на започване или на приключване изХ
ползването на тахографския лист
Чл. 15, т. 5 Не е попълнено мястото на започване или на приключване
използването на тахографския лист
Чл. 15, т. 5 Не е попълнен регистрационният номер на превозното средство
в тахографския лист
Чл. 15, т. 5 Не е попълнено показанието на километропоказателя на превозХ
ното средство в началото на използването на тахографския лист
Чл. 15, т. 5 Не е попълнено показанието на километропоказателя на превозното средство в края на използването на тахографския лист
Чл. 15, т. 5 Не е попълнен часът на смяна на превозното средство в тахографския лист
Чл. 15, т. 5а В тахографа не е въведен символът на страната
Представяне на информация
Чл. 15, т. 7 Водачът отказва да бъде проверен
Х
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи тахографския лист от текущия ден
Х
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи тахографските листове от преХ
дходните 28 дни
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи записите от картата на водача,
Х
когато притежава такава
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи ръчните записи и разпечатките,
Х
направени по време на текущия ден и предходните 28 дни
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи картата на водача
Х
Чл. 15, т. 7 Водачът не може да представи разпечатките, направени по
Х
време на текущия ден и предходните 28 дни
Измами
Чл. 15, т. 8 Подправяне, укриване или унищожаване на данни, записани в
тахографските листове, съхранени в тахографа или в картата
Х
на водача или на разпечатките от тахографа
Чл. 15, т. 8 Манипулиране на тахографа, тахографския лист или картата
на водача, което може да доведе до подправяне на данни и/
Х
или разпечатки
Чл. 15, т. 8 Наличие в превозното средство на устройство, което може да
се използва за подправяне на данни и/или разпечатки (преХ
включвател/кабел)
Повреда
Чл. 16, т. 1 Тахографът не е поправен от одобрен техник или сервиз
Х
Чл. 16, т. 1 Тахографът не е поправен по пътя
Х
Ръчно въвеждане на данни на разпечатките
Чл. 16, т. 2 Водачът не е въвел всички данни за периода, през който тахографът е бил неизправен или не е бил годен за експлоатация,
Х
и в резултат на това данните не са били записани
Чл. 16, т. 2 Водачът не е попълнил номера на картата на водача и/или
имената си, и/или номера на свидетелството си за управление
Х
на моторно превозно средство на временния лист
Чл. 16, т. 2 Водачът не е поставил подписа си на временния лист
Х
Чл. 16, т. 3 В случай на загуба или кражба на картата на водача водачът
не е подал официална декларация до компетентните органи в
Х
страната, в която е извършена кражбата
(*) МСН – много сериозно нарушение; СН – сериозно нарушение; ЛН – леко нарушение

5

Х
Х

Х
Х
Х

“
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Министър: Ал. Цветков
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-127
от 4 февруари 2010 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол
върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-В221 от 28.I.2010 г. от Виктор Георгиев Сираков да
бъде извършена промяна на служебния адрес изменям Заповед № ЛС-04-462 от 2007 г. (ДВ, бр. 52
от 2007 г.) в частта є относно адреса на синдика
Виктор Георгиев Сираков, като вместо „Пазарджик
4400, ул. Христо Смирненски 8“ да се чете „София
1000, бул. Цариградско шосе 387, вх. Б, ап. 1, тел.
0878-208-489; 0887-208-483“.
Министър: М. Попова
1157

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 814
27 октомври 2009 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 44 от заседание, проведено на
20.Х.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от АПК, протокол от
изпитване № 09-3701 от 25.ІХ.2009 г., издаден от
изпитвателен център „Алми тест“ – ООД, София,
метод на изпитване: БДС EN 14362-2 съдържание
на азобагрила и Сертификат за стоков контрол
№ 05/0393 от 29.ІХ.2009 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, клон Варна, удостоверяващи, че
след извършване на изпитванията по показател
съдържание на азобагрила изпитаният образец
проба от артикул дамска обувка, тип „сандал“ от
изкуствена кожа, цвят златист, арт. № 79411711-1, не
отговаря на изискванията за безопасност, тъй като
при изпитванията за съдържание на азобагрила
пробата показва резултати за съдържание на 4,4-оксидианилин и 4-аминоазобензен над допустимите
стойности на съответните показатели, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на дамски обувки,
тип „сандал“ от изкуствена кожа, цвят златист, арт.
№ 79411711-1, с обявена продажна цена 8,50 лв.,
стелка – златист цвят, ходило – бежов цвят, горна
част – цвят старо злато, закопчаването е с една каишка около глезена с катарама, опаковани в прозрачна
опаковка, в която е поставено противовлагово пликче

с надпис Silica Gel, с пиктограми с информация и
етикет с информация на български за вида на стоката
и производител, страна на произход – Китай, като
стоки, представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите
да организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на опи
саните в заповедта стоки по реда, условията и в
сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване
на опасни стоки, и да отправят предупреждения към
потребителите за рисковете, които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74, във връзка с чл. 60, ал. 1
АПК допускам предварително изпълнение на заповедта с цел да не се допусне увреждане на здравето
на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от
пазара са за сметка на вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва пред министъра
на икономиката, енергетиката и туризма чрез Комисията за защита на потребителите в 14-дневен
срок от съобщаването по реда на Административнопроцесуалния кодекс или да се оспори пред съда
и без да е изчерпана възможността за оспорване по
административен ред.
977

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 886
от 6 ноември 2009 г.
На основание чл. 8, aл������������������������
��������������������������
. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потребителите,
прието с протокол № 19 от заседание, проведено на
26.V.2009 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 87
и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, Наредбата за условията и реда
за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, чл. 73 АПК и протокол от изпитване № 1542 от 9.Х.2009 г., издаден от
„Булгарконтрола“ – АД, и Сертификат за стоков
контрол № 07.2.0123 от 12.Х.2009 г., издаден от „Булгарконтрола“ – АД, удостоверяващи, че стоките са
изпитани по показател „Цилиндър за малки части“
и изпитания образец – нафталин, имитиращ храна
под формата на бонбони (дражета), цвят – бял,
опакован в найлонови торбички, не отговаря на
изискванията на БДС-EN 71-1 – „Елемент (драже)“,
да не влиза изцяло в цилиндър за малки части и
е опасен за здравето и безопасността на потребителите нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на нафталин,
имитиращ храна, под формата на бонбони (дражета), бял цвят, опакован в найлонова торбичка,
поставена в картонена кутия със следните надписи
на чужд език: „������������������������������
ERFRES������������������������
, ����������������������
Desodorisant����������
, Сок ����
AMACLI KORUYUCU TABLET, 100 gr., Баркод: 8 697566
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641055, Mey KOZMETIK, SANAYI VE TIC. LTD.
STI, Cevre San. Sit. 15. Blok, K. Cekmece/ISTANBUL,
Tel: 0/212/ 486 33 79“, c етикет на български език
със следната информация: „ErfreS“ – многофункц.
топчета: ароматизира; отпушва канали; нафталин.
Да се пази от деца! Производител: Турция, Вносител: „Шанс“ – ООД“, върху найлоновата опаковка
на стоката има следните надписи на чужд език:
„GUVE KOVUCU, TABLET, ERFRES, mey kozmetik
Fabrika: Ikiteli Organize Sanayi Bolg, Cevre San. Sit.15.
Blok №1.3 K. Cekmece-ist, Tel: +90/212/ 486 3379 Pbx,
Net Agirlik: ����������������������������������������
100 ������������������������������������
gr, Seri №
���������������������������
: Е – 0015, Saglik
�������������
Bakanligi №: 14.04.2006/5025, Баркод: 8 697566 641062“,
налично количество в обекта – 5 бр., продажна
цена – 1,80 лв., представляващи сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Производителите, вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно
изтегляне от пазара и изземването от потребителите
на описаните в заповедта стоки по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията
и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда
за обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете, които
стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане на
здравето на потребителите.
4. Разходите по ск ладиране, транспорт, изтегляне от пазара са за сметка на вносителите и
дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
978

Председател: Д. Лазаров

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 40-ИП
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1 от Закона за пазарите
на финансови инструменти (ЗПФИ), чл. 13, ал. 1,
т. 5 във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор Комисията за финансов
надзор издава лиценз на „Коактории Финанс“ – АД
(в процес на учредяване), със седалище Пловдив и
адрес на управление бул. Васил Априлов 39, офис
№ 3, за извършване на дейност като инвестиционен посредник в рамките на Европейския съюз
и Европейското икономическо пространство на
инвестиционните услуги и дейности по чл. 5, ал. 2,
т. 1 и 5 ЗПФИ, както следва:
– приемане и предаване на нареждания във
връзка с един или повече финансови инструменти,
включително посредничество за сключване на сделки
с финансови инструменти;
– предоставяне на инвестиционни консултации
на клиент.
На основание чл. 13, ал. 3 ЗКФН решението
може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.
Председател: П. Чобанов
976

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 3212-П
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 4,
ал. 1 и чл. 32, ал. 1, т. 4 ЗПСК, чл. 22 от Наредбата
за условията и реда за организиране и провеждане
на централизирани публични търгове за продажба
на акции – собственост на държавата и протоколно
Решение № 12897 от 29.І.2010 г. на изпълнителния
съвет Агенцията за приватизация реши продажбата
на 6900 акции, представляващи 46 % от капитала
на „Транзитна търговска зона“ – АД, Варна, да бъде
осъществена чрез централизиран публичен търг.
Изпълнителен директор: Т. Николов
979

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 899
от 2 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 208 от 24.ІV.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 18.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на магазин № 1,
ж.к. Зона Б-18, бл. 14, на територията на район „Възраждане“, обособена част от „Софинвест“ – ЕООД,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 70 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 7000 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 16.ІІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
945

РЕШЕНИЕ № 908
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 от
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 591 от 10.ІХ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 22.ІІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 1
към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 4000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.ІІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време, след закупуване на документация.
946

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 909
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 593 от 10.ІХ.2009 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 29.ІІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 1
към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 83, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 3500 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 300 лв.
4. Депозитът за участие – 350 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.ІІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
947

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
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РЕШЕНИЕ № 910
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 591 от 10.ІХ.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 24.ІІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение № 2
към трафопост, ж.к. Дружба 1, до бл. 104, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 4000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 400 лв.
4. Депозитът за участие – 400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София, (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 22.ІІІ.2010 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
948

РЕШЕНИЕ № 911
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 591 от 10.ІХ.2009 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 25.ІІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж.к. Дружба 2, срещу бл. 312, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 23.ІІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната доку-
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ментация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
949

РЕШЕНИЕ № 912
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 324 от 21.V.2009 г. на Столичния общински
съвет Надзорният съвет на Столичната общинска
агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 23.ІІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията,
пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на офис № 4,
ж.к. Зона Б-5-3, бл. 24, ет. 3, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Възраждане“, заедно
със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 54 000 лв. Сделката се облага
с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 5400 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.ІІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
950

РЕШЕНИЕ № 913
от 9 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите
и Решение № 131 от 13.ІІІ.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.ІІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение към
трафопост, ж.к. Връбница 1 (стар ж.к. Надежда 5),
до бл. 535, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“, заедно със съответното право
на строеж.
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2. Начална цена – 88 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 6000 лв.
4. Депозитът за участие – 8800 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 26.ІІІ.2010 г. вкл. в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 600 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
951

РЕШЕНИЕ № 919
от 16 октомври 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 104 от 28.ІІ.2008 г. и Решение № 679 от
13.ХІ.2008 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция за
приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 31.ІІІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение
(бивша аптека № 72), ж.к. Захарна фабрика, бл. 55,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Илинден“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 63 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 6300 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация при „Общинска банка“ – АД, клон
„Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен
срок за внасяне на депозитите – не по-късно от
работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 29.ІІІ.2010 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 480 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ
търга, в приемното време на СОАП – от 14 до 16 ч.,
в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет: В. Чилова
952
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ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 28.17
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 047071 по КВС в
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1005

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.18
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 027062 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1006

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.19
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 022003 по КВС
в землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1007

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 28.21
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 021059 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1009

1010

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.23
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 13 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково, одобрява изменението на
действащия за имот № 039004 по КВС в землище
гр. Аксаково, област Варна, подробен устройствен
план – план за застрояване, с цел промяна линиите
на застрояване при запазване на градоустройствените характеристики на имота, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини, черни и зелени линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1011

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.24
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 310 по плана на
местност Черноморска панорама, землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна, с цел жилищно
строителство, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов

Председател: Л. Манолов
1008

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.22
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 061158 по КВС в
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.20
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 023001 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на автосервиз и гаражи, така както е указано на
ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
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РЕШЕНИЕ № 28.25
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 042160 по КВС в
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1013

РЕШЕНИЕ № 28.26
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 024137 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1014

РЕШЕНИЕ № 28.27
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 024136 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1015

РЕШЕНИЕ № 28.28
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 024138 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

ВЕСТНИК

РЕШЕНИЕ № 28.29
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 042159 по КВС в
землище с. Кичево, община Аксаково, област Варна,
с цел жилищно строителство, така както е указано
на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с червени,
сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1017

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.30
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 024011 по КВС
в землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел жилищно строителство, така както е
указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ с
червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1018

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.31
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 051108 по КВС в
землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за складова база
за дървен материал, шоурум и администрация,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
1019

Председател: Л. Манолов

РЕШЕНИЕ № 28.32
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 023095 по КВС в
землище с. Любен Каравелово, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на един брой ветрогенератор, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени и черни линии
и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.

Председател: Л. Манолов
1016
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Председател: Л. Манолов
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РЕШЕНИЕ № 28.33
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 018043 по КВС в
землище с. Любен Каравелово, община Аксаково,
област Варна, с цел изграждане на един брой ветрогенератор, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени и черни линии
и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1021

РЕШЕНИЕ № 28.34
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на
базова станция на „Глобул 4425“ в ПИ 048012 по
КВС на землище с. Яребична, община Аксаково,
област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на
землище с. Яребична: 000182 – път III клас – собственост на Министерството на транспорта, и
000183 – път IV клас на община Аксаково, дължина
на трасето 2916 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1022

РЕШЕНИЕ № 28.35
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външно електрозахранване на БКТП
20/0,4 kV 800 kVA“ за ПИ 046045 по КВС на землище
с. Кичево, община Аксаково, област Варна, засягащ
поземлени имоти по КВС на землище с. Куманово: 032071 – „Шама – 3“ – ЕООД, 000139 – полски
път на община Аксаково, 000140 – път III клас на
Министерството на транспорта, и имоти по КВС
на землище с. Кичево: 000008 – път III клас на
държавата, 000394 – полски път на община Аксаково, и 046045 – „Карада“ – ЕООД, дължина на
трасето 123,50 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1023

РЕШЕНИЕ № 28.36
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 038008 по КВС в

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

землище с. Игнатиево, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане на
складова база за малотрайни храни, офис сграда
и шоурум, така както е указано на ситуацията в
изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1024

РЕШЕНИЕ № 28.37
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот пл. № 87 по плана
на с.о. Могилите, местност Сухата чешма, землище с. Осеново, община Аксаково, област Варна, с
цел отреждане на имота за вилно строителство,
така както е указано на ситуацията в изработения
ПУП – ПЗ с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1025

РЕШЕНИЕ № 28.38
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен
план за обект: „Външен водопровод и канализация“ за
захранване на имот 000721 по КВС на землище с. Ген.
Кантарджиево, община Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на землище с. Ген.
Кантарджиево: 000721 – „Трафалгар Ленд 2“ – ООД,
000579 – Дмитри Анатолиевич Шарапов и Олена
Шарапова Шарапова, 000598 – полски път на община
Аксаково, 000578 – полски път на община Аксаково,
000727 – „Анелия“ – ЕООД, 115001 – „Парсалас
Естейт“ – ООД, 115002 – Маринела Миткова Томова, 115015 – „Акрополис“ – ООД, 115013 – „Братя
М.А.М. Теодору“ – ООД, 000260 – полски път на
община Аксаково, 000366 – полски път на община Аксаково, 135026 – Георги Тодоров Василев,
000680 – полски път на община Аксаково, дължина
на трасето на водопровода – 733,90 м, дължина на
трасето на битова канализация – 734,50 м, дължина
на трасето на дъждовна канализация – 738,50 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1026

РЕШЕНИЕ № 28.39
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 023082 по КВС в
землище с. Куманово, община Аксаково, област
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Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1027

РЕШЕНИЕ № 28.40
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 012006 по КВС
в землище с. Осеново, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1028

РЕШЕНИЕ № 28.41
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен
план за обект: „Кабелно електрозахранване“ за
ПИ 043021 по КВС на землище с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на землище с. Кичево: 000268, 000209,
000262, 000261, 000249 – полски пътища на община
Аксаково, 000008 – път III клас на държавата, и
043021 – „Лукойл България“ – ЕООД, дължина на
трасето 1969 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1029

РЕШЕНИЕ № 28.42
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външно електрозахранване на
БКТП 1 × 1000 kVA, 20/0,4 kV“ в УПИ XI „за трафопост“, кв. 43 по плана на с. Игнатиево, община
Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти
по КВС на землище с. Игнатиево: 000116, 000117,
000114 – полски пътища на община Аксаково, и
000112 – път IV клас на община Аксаково, дължина
на трасето 320,60 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1030
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РЕШЕНИЕ № 28.43
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 135026 по КВС на
землище с. Ген. Кантарджиево, община Аксаково,
област Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1031

РЕШЕНИЕ № 28.44
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 009154 по КВС на
землище с. Яребична, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1032

РЕШЕНИЕ № 28.45
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 032139 по КВС на
землище с. Климентово, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за жилищно
строителство, така както е указано на ситуацията
в изработения ПУП – ПЗ с червени, сини и черни
линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1033

РЕШЕНИЕ № 28.46
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обект: „Външен водопровод“ за ПИ
046044 по КВС на землище с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти
по КВС на землище с. Кичево: 000394 – полски
път на община Аксаково, 000008 – път III клас на
държавата, 046042 – Румяна Тодорова Тодорова,
046043 – Жасмин Йорданов Каразлатев и Калин
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Стефанов Сутев, 046040 – Янко Николов Стоянов,
046051 – „Призма – ЕС“ – ООД, 046037 – Николай
Емилов Николов, 046045 и 046046 – „Карада“ – ООД,
дължина на трасето 495 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1034

РЕШЕНИЕ № 28.47
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – парцеларен
план за обект: „Електропровод“ в обхвата на масив
42 по КВС на землище с. Кичево, община Аксаково,
област Варна, засягащ поземлени имоти по КВС на
землище с. Кичево: 242, 261 и 209 – полски пътища
на община Аксаково, дължина на трасето 642 м.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1035

РЕШЕНИЕ № 28.48
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Аксаково,
одобрява подробния устройствен план – план за
застрояване в поземлен имот № 039146 по КВС на
землище гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна, с цел отреждане на имота за изграждане
на складова база за хранителни стоки, така както
е указано на ситуацията в изработения ПУП – ПЗ
с червени, сини и черни линии и надписи.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обявяването чрез община Аксаково пред
Варненския административен съд.
Председател: Л. Манолов
1036

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД
РЕШЕНИЕ № 19
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за външни В и К мрежи до имот с идентификатор 04279.17.1 в местността „Чикуто – Ш.16“ по КК
на Благоевград, минаващ през имоти с идентификатори 04279.129.66 – път ІІІ клас, 04279.35.70 – канал,
държавна собственост, и 04279.17.121 – полски път,
общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общината до
Административния съд – Благоевград.
Председател: К. Хаджигаев
1158
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РЕШЕНИЕ № 20
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за напорен тръбопровод за обект МВЕЦ „Бист
рица 1“, минаващ през имот държавен горски фонд
с № 001398, 001400 и 001401 с обща площ 9,428 дка,
части от подотдели 6 „м“, 5 „л“, 4 „н“, 16 „а“, „б“,
„1“ и 17 „а“ по ЛУП от 2001 г. на ДГС – Благоевград, и имот с № 000.520, общински път ІV клас,
с площ 7,600 дка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общината до
Административния съд – Благоевград.
1159

Председател: К. Хаджигаев

РЕШЕНИЕ № 21
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – Благоевград, одобрява ПУП – парцеларен
план за напорен тръбопровод за обект МВЕЦ „Бистрица 3“, минаващ през имот държавен горски
фонд с № 001405 с площ 10,08 дка, част от подотдел
45 „д“, подотдели 111 „1“ и „2“ по ЛУП от 2001 г. на
ДГС – Благоевград, и имот с № 000.520, общински
път ІV клас, с площ 7,907 дка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез общината до
Административния съд – Благоевград.
1160

Председател: К. Хаджигаев

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 17
от 13 октомври 2009 г.
и РЕШЕНИЕ № 18
от 13 ноември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА
и чл. 21, ал. 6 ЗОС и предложение на кмета на община Варна, вх. № РД-9-9302/23 от 11.VІІІ.2009 г.
Общинският съвет – гр. Варна, одобрява подробен
устройствен план (ПУП) – план за улична регулация
(ПУР) на СО „Ален мак“ – Варна.
На основание чл. 45, ал. 4, 9 и 10 ЗМСМА във
връзка със Заповед № РД-09-7706-341 от 30.Х.2009 г.
на Областния управител на област Варна Общин
ският съвет приема повторно Решение № 173213/17 от 13 и 14.Х.2009 г. като законосъобразно
и правилно.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
община Варна до Административния съд – Варна.
968

Председател: Б. Гуцанов

ОБЩИНА ГУЛЯНЦИ
РЕШЕНИЕ № 677
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
1. Одобрява проектите за ПУП – ПРЗ за имоти
с № 097028; 175005; 176008; 178021; 179028; 279026;
256013; 179014; 161006; 162006; 161019; 276024; 275016;
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105033; 103031; 103042; 107021; 111046; 112034; 112018;
124039; 233023; 127019 в землището на с. Милковица
и № 045006; 055030; 038022; 036018; 049017; 055033;
058017 в землището на с. Шияково.
2. Одобрява парцеларен план на посочените
обекти.
1115

Председател: Ем. Петрушева

РЕШЕНИЕ № 678
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гулянци, реши:
1. Одобрява парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура – надземен ел.провод
от 110 kV в землището на гр. Гулянци.
2. Одобрява парцеларен план на елементите на
техническата инфраструктура – подземен електропровод за вятърно-генераторен парк в землището
на гр. Гулянци
3. Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ПИ
№ 18099.308.721 и ПИ № 18099.308.722 за площадка
за далекопровод 110 kV.
4.Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ПИ
№ 18099.228.2, ПИ № 18099.228.32, ПИ № 18099.228.583
и ПИ № 18099.228.584 за подстанция.
5. Одобрява ПУП – ПРЗ – подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване за ветрогенератори за имоти № 18099.300.17; 18099.300.12;18099.286.8;
18099.282.12; 18099.244.5; 18099.236.8; 18099.243.667;
18099.250.8; 18099.390.11; 18099.281.5; 18099.271.22;
18099.301.14; 18099.233.6; 18099.245.38.
1116

Председател: Ем. Петрушева

ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
РЕШЕНИЕ № 291
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Летница,
одобрява:
1. ПУП – план за застрояване за поземлен имот
с идентификатор 43476.75.73, м. Краище, в землището на гр. Летница, област Ловеч, за изграждане на
обект: автоматична газорегулаторна станция (АГРС).
2. ПУП – парцеларен план – преносен газопровод,
АГРС и разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия на гр. Летница, област Ловеч,
захранващ ел. провод до АГРС в ПИ 43476.75.73,
гр. Летница.
1082

Председател: Д. Захариева

РЕШЕНИЕ № 294
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 ЗМСМА и
чл. 25, т. 1 във връзка с чл. 3 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Летница, реши:
1. Създава селищно образувание с наименование:
„Индустриална зона Летница“.
Територия: Територията имоти в обхвата на
Заповед № 181 от 29.VIII.2007 г. на община Летница – поземлени имоти с идентификатори: 43476.279.2,
43476.279.3, 43476.279.4, 43476.93.75, 43476.93.77,
43476.93.78, 43476.93.79, 43476.93.80, 43476.93.81,
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43476.77.115, 43476.150.14, 43476.150.13, 43476.150.12,
43476.150.11, 43476.150.10 и 43476.151.20 по кадастралната карта на гр. Летница, община Летница, област
Ловеч, с обща площ 497 005,03 кв. м и прилежащите
към тях улици.
Граници: Границите на имотите в обхвата на
Заповед № 181 от 29.VIII.2007 г. на община Летница
за одобрен ПУП – ПРЗ.
2. Възлага на кмета на община Летница да извърши
административните процедури по устройството на
селищно образувание „Индустриална зона Летница“,
в т. ч. обнародване на решението в „Държавен вестник“ съгласно изискванията на чл. 25, т. 3 ЗАТУРБ.
1083

Председател: Д. Захариева

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 334
от 25 ноември 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Панагюрище, реши:
1. Допълва списъка на общинското участие в
капитала на търговски дружества, приет с Решение
№ 607 от 4.VІІ.2002 г., както следва:
„МБАЛ „Събо Николов“ – ЕООД – 51 %;
„ДКЦ І“ – ЕООД – 51 %.
2. Възлага на кмета на община Панагюрище да
обнародва допълнението на списъка в „Държавен
вестник“.
3. Кметът на община Панагюрище да възложи
изготвянето на правен анализ и пазарна оценка на
дяловете на община Панагюрище в „МБАЛ „Събо
Николов“ – ЕООД, и „ДКЦ І“ – ЕООД.
4. Забранява извършването на разпределителни
сделки с дълготрайни активи на дружествата, сключването на договори за придобиване на дялово участие,
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания, както и поемане на менителнични
задължения освен с разрешение на общинския съвет.
1037

Председател: Ф. Калбуров

ОБЩИНА ПОПОВО
РЕШЕНИЕ № 414
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 6, ал. 2 ЗПСК,
чл. 4, ал. 4 и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане на дейности, свързани с подготовката за приватизация Общинският съвет – гр. Попово, реши:
1. Допълва списъка с обекти по чл. 1, ал. 2, т. 3
ЗПСК със следните обекти:
1.1. „Автоспирка“, с. Априлово, община Попово,
със ЗП 48 кв. м.
1.2. „Сграда – фурна“, с. Априлово, община
Попово, със ЗП 36 кв. м.
1.3. „УПИ и сграда – масивна двуетажна“ (Бивше
училище), с. Садина, община Попово, със ЗП 277
кв. м и площ на УПИ – 2100 кв. м.
2. На обектите по т. 1 да се изготвят пазарни
оценки и правни анализи от лицензиран оценител
чрез преки преговори съгласно Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни
оценки на обекти, подлежащи на приватизация.
Упълномощава кмета на общината да възложи
изготвянето им.
1129

Председател: Тр. Трифонов
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ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
РЕШЕНИЕ № 28-354
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 17 ЗМСМА
и чл. 24 и чл. 25, ал. 3 ЗАТУРБ върху земите по
§ 4, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ в землището на гр. Провадия
Общинският съвет – гр. Провадия, реши:
1. Дава съгласие за създаване на селищно образувание „Кюмбетите“.
2. Дава съгласие за създаване на селищно образувание „Шашкъните“.
3. Дава съгласие за създаване на селищно образувание „Фазанарията“.
4. Дава съгласие за създаване на селищно образувание „Солницата“.
5. Одобрява околовръстен полигон на СО „Кюмбетите“.
6. Одобрява околовръстен полигон на СО „Шашкъните“.
7. Одобрява околовръстен полигон на СО „Фазанарията“.
8. Одобрява околовръстен полигон на СО „Солницата“.
9. Възлага на кмета на община Провадия изпълнението на решението.
Решението влиза в сила след обнародването му
в „Държавен вестник“.
967

Председател: Д. Агностева

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 189
от 30 ноември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинска
собственост и чл. 21, ал. 2 ЗМСМА Общинският
съвет – гр. Разлог, одобрява подробния устройствен
план (ПУП) – план за изменение на улична регулация и обособяване на нова улична регулация от о.т.
1, 2, 5, 4, 3; от о.т. 4 до о.т. 10 и от о.т. 8 – о.т. 6 – о.т.
7 – о.т. 8 – о.т. 11 – о.т. 10 – о.т. 9 в кв. 71 и кв. 38,
изменение на регулацията на УПИ І, кв. 38 и УПИ,
кв. 71 по плана на гр. Разлог, с цел обособяване на
паркоместа и гаражи и обособяване на УПИ ХІ и
ХІІ, кв. 38 по плана на гр. Разлог, община Разлог.
969

Председател: Р. Тумбев

ОБЩИНА СТРЕЛЧА
РЕШЕНИЕ № 332
от 23 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Стрелча,
одобрява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект „Допълнително водоснабдяване
на с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
чрез община Стрелча пред А дминистративния
съд – Пазарджик.
1125

Председател: И. Петришка
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РЕШЕНИЕ № 333
от 23 декември 2009 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Стрелча, одоб
рява подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за обект „Допълнително водоснабдяване на
с. Блатница, община Стрелча, област Пазарджик“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
чрез община Стрелча пред А дминистративния
съд – Пазарджик.
Председател: И. Петришка
1126

ОБЩИНА ТРОЯН
РЕШЕНИЕ № 412
от 20 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и § 8 ЗУТ и
Решение № 1 от протокол № 19 от 11.ХІ.2009 г. на
Общинския експертен съвет по устройство на територията Общинският съвет – гр. Троян, одобрява
подробен устройствен план (ПУП – ПРЗ) за частично изменение на застроителния и регулационен
план (ЧИЗРП) на кв. № 44, 46 и 54 и частта от кв.
№ 301 по протежение на р. Осъм от о.т. 1175 до о.т.
554, по плана на гр. Троян.
Обхватът на частта от кв. 301 включва УПИ ІV6,7 до новата дворищнорегулационна линия с УПИ
ІІІ – 9, съвпадаща с имотната граница. Уличната
регулация се запазва.
Председател: Ан. Балев
1038

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 6
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2 ЗПСК
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Допълва списъка за приватизация (ДВ, бр. 48 от
2002 г.) с изцяло общинското участие от 361 дяла в капитала на „Хлебопроизводство и сладкарство“ – ООД,
ЕИК по БУЛСТАТ, представляващо 34,71 %.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи
чрез пряко договаряне на основание чл. 5, ал. 2, т. 1
НВИДССППСК актуализация на правния анализ и
приватизационна оценка на дружеството.
1122

Председател: Н. Даскалов

РЕШЕНИЕ № 7
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за
търговете и конкурсите и чл. 45, ал. 5, т. 1 ЗДДС
Общинският съвет – гр. Търговище, реши:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване
за продажба на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски
дружества, който се използва за стопански цели,
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представляващ УПИ III, кв. 28 с площ 10 390 кв.м. и
построена в него двуетажна сграда с РЗП 408 кв. м
по плана на с. Братово, община Търговище, при
следните условия:
1.1. начална тръжна цена – 31 100 лв. (без ДДС);
достигнатата на търга цена се облага с ДДС;
1.2. стъпка за наддаване – 3000 лв.;
1.3. депо зи т з а у ч ас т ие – 10 % о т н ач а лната т р ъж на цена на и мо та се п ревеж да по
I BA N, BG 62U BBS80 02330 0143230, в 30 -д невен
срок от обнародване на решението в „Държавен
вестник“;
1.4. цена на тръжната документация – 300 лв.,
платими в касата на общината; получава се в стая
39 на общината;
1.5. срок за закупуване на тръжната документация – до 30-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
1.6. оглед на обекта – всеки работен ден след
закупуване на тръжната документация;
1.7. срок за подаване на предложенията – до
16 ч. на 30-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в информационния център на
общината в запечатан плик;
1.8. търгът ще се проведе на следващия работен
ден след изтичане срока на подаване на предложенията в сградата на общината, зала 74, от 10 ч.
2. Приема правния анализ и приватизационната
оценка.
3. Утвърждава тръжната документация и информационния меморандум като част от нея.
Възлага на кмета на общината правомощията
на орган по приватизацията, регламентирани в Наредбата за търговете и конкурсите (с изключение на
чл. 5 и 6 от същата по организация и провеждане
на търга), и да сключи договора за приватизация
със спечелилия търга участник.
При неявяване на кандидати упълномощава
кмета на общината със своя заповед да организира
и проведе следваща процедура за приватизация на
обекта.
1121

Председател: Н. Даскалов

134а. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 889/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Розалина Тодорова
Темелкова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
1049
134б. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение по
д. д. № 910/2009 на Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Станислав Димитров
Алексиев – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
1050
134в. – Адвокатският съвет при Адвокатската
колегия – София, на основание чл. 133, ал. 1, т. 4
от Закона за адвокатурата обявява, че с решение
по д. д. № 935/2009 на Дисциплинарния съд при
Адвокатската колегия – София, Чавдар Борисов
Бачев – адвокат от Адвокатската колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска професия за срок 3 месеца.
1051
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Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от Росен Златков Василев от София, с която
се оспорва решение на ВСС по протокол № 2 от
14.I.2010 г., по което е образувано адм.д. № 1385/2010
по описа на Върховния административен съд.
1071
Върховният административен съд на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от „Чек Дежене България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, бул. Дондуков 11, ет. 8,
на разпоредбите на чл. 11, ал. 4 и 5 и чл. 12, ал. 1
и 3 от Наредба № 7 от 9.VІІ.2003 г. за условията
и реда за издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери
за храна и осъществяване дейност като оператор,
издадена от министъра на труда и социалната
политика и министъра на финансите (обн., ДВ,
бр. 66 от 2003 г., в сила от 25.VII.2003 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2003 г.; изм., бр. 6 от 2007 г., в сила
от 1.І.2007 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2009 г., в сила от
6.І.2009 г., бр. 7 от 2010 г., в сила от 26.І.2010 г.), във
връзка с което е образувано адм. д. № 1791/2010 г.
по описа на ВАС.
1187
А дминистративният съд – Сливен, административно отделение, призовава Победа Илиева
Накова-Даруш с последен адрес Сливен, ул. Антим
І № 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
8.ІІІ.2010 г. в 13,30 ч. като заинтересована страна
по адм. д. № 4/2010, заведено от Катя Д. Накова,
Бонка Н. Илиева, по реда на АПК. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 51,
ал. 4, изр. 2 ГПК.
1186
Административният съд – София-град, оставя
без разглеждане жалбата на Мустафа Аян, гражданин на Турция, роден на 1.I.1971 г., без обозначени документи за самоличност, против Заповед
№ ЗДМ 783 от 8.Х.2009 г. на директора на дирекция
„Миграция“. Прекратява съдебното производство
по адм. дело № 7916/2009 на Административен
съд – София-град, I отделение, 12 състав. Определението подлежи на обжалване с частна жалба
пред Върховния административен съд в 7-дневен
срок от получаването му.
1097
Софийският градски съд, гр. отделение, ІVА
въззивен състав, призовава Илия Стоев Балабанов,
с последен адрес София, ул. Цар Иван Асен ІІ
№ 93, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на
17.V.2010 г. в 14 ч. като въззивник-ответник по гр.
д. № 5611/96, образувано по жалба от Стою Илиев
Балабанов и др. против Решение от 16.VІІІ.1996 г.
на СРС, 34-и състав, по гр. д. № 7522/95, образувано по искова молба от Желю Недев Райнов и
др. против Лазар Александров Бояджиев и др., за
иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД. Въззивник-ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1184
Софийският градски съд, I гр. отделенение, 4
състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 9855/2009
по иск с правно основание чл. 345 ТЗ във връзка
с чл. 232 и 92 ЗЗД и чл. 288 ТЗ от „Интирлийз
ауто“ – ЕАД, срещу Деян Валериев Генев с последен
известен адрес София, ул. Шейново 13, вх. А, като
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ответникът в едномесечен срок от обнародването
може да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК.
1069
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 2746/2009
по иск с правно основание чл. 55, ал. 1, предл. 1
ЗЗД от Лидия Тодорова Тодорова срещу Радослав
Цветанов Якимов с последен известен адрес
София, ул. Преки път 39, вх. А, ет. 3, ап. 8, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването
може да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК.
1070
Софийският градски съд, I гр. отделение, 4 състав, съобщава, че е образувано гр.д. № 5018/2008,
по иск с правно основание чл. 79 и 86 ЗЗД от Соня
Димитрова Войводова срещу Любомир Любомиров Димитров с последен известен адрес София,
ж.к. Младост 3, бл. 320, вх. 1, ет. 8, ап. 32, като
ответникът в едномесечен срок от обнароадването
може да подаде писмен отговор на исковата молба
по реда на чл. 131 ГПК.
1185
Видинският районен съд призовава Харотион
Бидрус, без постоянен адрес, да се яви в съда
на 29.III.2010 г. в 9,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 2161/2009, заведено от дирекция „Социално
подпомагане“, община Видин, представлявано от
Маргарита Маркова – директор. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1154
Добричкият районен съд съобщава на Христо
Георгиев К искинов с последен известен адрес
Пловдив, ул. Околчица 23, ет. 2, ап. 4, район
„Южен“, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 1.IV.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 1962/2005, заведено от Железа Д. Кискинова,
Петка Д. Илиева, Николинка М. Стоянова, Стоян
М. Митев, Валентин М. Митев, Димитра М. Кос
това и Йорданка Х. Николова, по чл. 248, ал. 1
ГПК (отм.). Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1111
Сливнишкият районен съд призовава Славка
Филипова А лексиева с последен адрес София,
ж.к. Надежда, бл. 241, вх. Д, ет. 8, ап. 113, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 16.III.2010 г. в
9,30 ч. като ответница по гр.д. № 261/2002, заведено
от Любомир Спасов Киров от София, ж.к. Люлин,
бл. 811, вх. Б, ет. 2, ап. 28, по чл. 278 ГПК (отм.).
Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
1221
Софийският районен съд, 77 състав, призовава
Саверио Салваторе Импастато с известен по делото
адрес София, ул. Паскал Тодоров 3А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда в 30-дневен срок от
обнародването като ответник по гр.д. № 22311/2009,
заведено от Милен Христов Цолов, за получаване
на документи. Делото е без движение.
1098
Софийският районен съд, 77 състав, призовава
Паолина Салваторе Импастато с известен по делото
адрес София, ул. Паскал Тодоров 3А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда в 30-дневен срок от
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обнародването като ответница по гр.д. № 22311/2009
заведено от Милен Христов Цолов, за получаване
на документи. Делото е без движение.
1099
Софийският районен съд, III гр. отделение,
82 състав, е образувал гр.д. № 4142/2009 по иск с
правно основание чл. 99 СК от Елица Страхилова
Кехайова срещу Джефри Скот Кнутсон с последен
адрес София, ул. Г. С. Раковски 82, ет. 3, ап. 12, като
ответникът в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ може да подаде писмен отговор
по реда на чл. 131 ГПК на исковата молба, след
като се запознае с исковата молба и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на съда,
като следва да посочи и съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
1155
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1333/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вайан гео“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Божурище, ул. Жилища 4,
вх. А, ет. 1, ап. 2, Софийска област, с предмет на
дейност: проучване и разработване на находища на
инертни материали, покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, лизинг,
консултантски услуги, търговия със селскостопанска
продукция, международен и вътрешен транспорт
и спедиция. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Валентин Иванов Георгиев и Георги Петров Петров, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
47888
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1331/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Адисън – 7“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Правец, ул. Възраждане
104, с предмет на дейност: консултантски услуги и
маркетинг в областта на продажбата на недвижими имоти, производство и търговия със стоки и
услуги в страната и в чужбина, програмни услуги,
рекламна, преводаческа, издателска, консултантска
дейност, ресторантьорство, хотелиерство, вътрешен
и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата
им, търговско представителство и посредничество,
както и всякакви други дейност, разрешени от законодателството при съобразяване и спазване на
всякакви лицензионни, регистрационни или други
изисквания. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Цекослава
Красимирова Генова и Радослав Адрианов Атанасов и се управлява и представлява от управителя
Цекослава Красимирова Генова.
47889
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1037/92 вписва прехвърляне
на търговско предприятие на едноличен търговец
с фирма „Иван Арнаутски – комерс“, гр. Костенец,
от Иван Димитров Арнаутски като съвкупност от
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права, задължения и фактически отношения на
едноличен търговец с фирма „Бисерка Арнаутска“,
гр. Момин проход (рег. по ф. д. № 1349/2007 по
описа на СОС).
47890
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1316/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дънджънис пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Вакарел, община Ихтиман, Софийска област, с
предмет на дейност: външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, туристически услуги в страната и в чужбина,
ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и
международен транспорт, програмна и рекламна
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Кристофър
Майлс Бартоломю Морисън.
47891
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1314/2007 вписа в регистъра за търговски дружество еднолично дружество
с ограничена отговорност „Ювел транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Нови хан,
община Елин Пелин, ул. Ватия 6, Софийска област,
с предмет на дейност: международни автомобилни
превози със собствени или наети МПС и международна и вътрешна спедиция (след получаване на
лиценз), търговия на едро и дребно, експорт и импорт,
посредничество, комисионерство, търговско представителство и български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон или други нормативен акт. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Юлиан Бонев Пенев.
47892
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и ТЗ с решение № 8 от
8.ХІ.2007 г. на Софийския градски съд вписва по
ф. д. № 1360/2007 промяна за фирма „Сънни Мюзик“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от София, ул. Алабин 36, ет. 2, в Своге,
ул. Райко Даскалов 22, Софийска област.
49349
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с решение от 14.ХІ.2007 г. по ф. д.
№ 653/2006 вписа за „Евроказион“ – АД, Божурище,
поправка на явна фактическа грешка, допусната в
решение от 17.Х.2007 г., като вместо „Дружеството
се представлява от изпълнителните членове Иван
Кънчев Кънчев и Стефан Димитров Чукурлиев поотделно до 50 000 лв. и винаги заедно за суми над
50 000 лв.“ да се чете „Дружеството се представлява
от изпълнителните членове Иван Кънчев Кънчев и
Стефан Димитрова Чукурлиев поотделно за суми
до 50 000 лв. и над 50 000 лв. винаги заедно и при
сключване на сделки без оглед стойността им, ако
със сделката се обременяват (намаляват) активите
на дружеството – договор за кредит, ипотека, особен залог, разпореждане с вещни права, и/или се
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поемат парични задължения с абстрактни сделки,
за които е необходимо разрешение на съвета на
директорите“.
49350
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1355/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Гига – 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ихтиман,
ж.к. Стипон, бл. 4, вх. А, ет. 3, ап. 9, с предмет на
дейност: кетъринг, доставка на храни и напитки,
обслужване, украса, организиране на тържества,
хотелиерство и ресторантьорство, вътрешна и
външна търговия, търговска, спедиторска, транспортна дейност, туристически, рекламни услуги,
строителна дейност, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство, посредничество и агентство и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Георги Иванов Говедаров.
49351
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1352/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Булкем фарма“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Самоков, ул. Христо Семерджиев 14, с предмет на дейност: разработване и
управление на проекти и производствена дейност
в областта на биотехнологията, химическата и
фармацевтичната промишленост и медицинските
науки, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Луис Асед Вилякампа, Франсиско Хавиер Педреньо Ехеа, Игнасио
Хосе Мигел Боно, Димитър Ангелов Велчев, Елена
Димитрова Велчева и Ангел Димитров Велчев и
се управлява и представлява от управителя Ангел
Димитров Велчев.
49352
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1359/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Фори – Д.Н.“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Искрец, община
Своге, ул. Христо Ботев 27, Софийска област, с предмет на дейност: производство и покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид – всякакви стоки
за потребление, средства за производство, хранителни стоки, облекла, машини и др., комисионна,
спедиционна, лизингова, превозна, хотелиерска,
туристическа, рекламна, импресарска, информационна, програмна, издателска и печатарска дейност,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, производство
на видео- и звукозаписи, филми и други подобни
дейности, покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
капитала Даниел Емилов Никифоров.
49353
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1372/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с
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ограничена отговорност „Мартинг МХ2“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Александър Стамболийски 31, с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, внос и износ, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, счетоводни, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, печатни,
фотографски и други услуги и ситопечат, обслужване и поддръжка на касови апарати, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Маринчо
Христов Маринов.
49354
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1354/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Тани 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Самоков, ул. Вардар
16, с предмет на дейност: търговия, хотелиерство,
ресторантьорство, развлекателни и спортни игри,
транспорт, покупко-продажба на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Станислава
Ангелова Станкова.
49355
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1338/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кържилов“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Златица,
ул. Вл. Варненчик 23, Софийска област, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговска,
вкл. външноикономическа дейност, производство
на стоки, комисионна, спедиционна, складова и
дейност на търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, производство на видео- и звукозаписи, други дейности, свързващи или подпомагащи
посочените. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Петър
Цветков Кържилов.
49356
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 472/2004 вписа промени за
„Зари – 04“ – ЕООД, Ботевград: прекратява участието като едноличен собственик на капитала на Владимир Богомилов Церовски; вписва като едноличен
собственик на капитала Росен Димитров Божилов;
премества седалището и адреса на управление от
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Ботевград, ул. Академик Стоян Романски 32, вх. В,
ет. 1, ап. 6, в Своге, ул. Георги Сава Раковски 2;
вписа нов учредителен акт на дружеството.
49357
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 7 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 238/2004 вписа промени за
„Максима“ – ООД, с. Пчелин; освобождава Елка
Сашкова Величкова като управител на дружеството;
вписа Георги Христов Величков като управител,
който ще представлява дружеството.
49358
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ и чл. 491а ГПК с определение от 16.ХІ.2007 г. допуска прилагането по
ф.д. № 467/2000 на „Мусала 2000“ – АД, Самоков,
на годишния финансов отчет на дружеството за
2006 г., представен в търговския регистър.
49359
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1074/2005 вписва промени
за „Юромет“ – ООД, Божурище: прекратява участието на Аспарух Асенов Аспарухов в дружеството
и го заличава като управител.
49360
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1270/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Василев и Ко“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Костинброд, ул. Липа 7А, с
предмет на дейност: покупка на стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, агенство и посредничество, маркетинг, рекламна и програмна дейност, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, покупка,
ремонт, обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, строителство на сгради с жилищно, вилно
и промишлено предназначение, посредническа дейност при сделки с недвижими имоти, консултации
и управление на недвижима собственост, туроператорска, хотелиерска и ресторантьорска дейност,
отдаване под наем на автомобили и други моторни
превозни средства и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Емил
Василев Димитров и Нацко Илиев Иванов и се
управлява и представлява от управителя Емил
Василев Димитров.
49361
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 369/2007 вписа промени за
„Форин – 77“ – ЕООД, с. Григорево: прекратява
участието като едноличен собственик на Иван
Стоянов Георгиев в дружеството; вписва като
едноличен собственик Галя Каменова Георгиева;
освобождава Иван Стоянов Георгиев като управител
на дружеството; вписа Галя Каменова Георгиева
като управител на дружеството, която ще го представлява; вписа нов учредителен акт.
49362
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 15 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 2486/90 вписа промени за
„Агромеханизация“ – ООД, Самоков: премества
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адреса на управление от Самоков, ул. Софийско
шосе 40, в Самоков, ул. Македония 33А; вписа нов
дружествен договор.
49363
Софийският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3
от 20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1233/2001 вписа промени
за „Еко Ферма КХ“ – ЕООД, Костинброд: вписа
като съдружници в дружеството Лиляна Костова
Муховска и Татяна Кръстева Нанчева; вписа нов
предмет на дейност: провежда на учебно-възпитателна дейност в частно училище при спазване на
държавните образователни изисквания, организиране на курсове за преквалификация и повишаване на квалификация, издателска, консултантска,
рекламна, информационна и програмна дейност,
покупка на стоки или вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, транспортна и спедиторска дейност, както и всякакви
други незабранени със закон дейности; променя
фирмата на дружеството на „Екофорум“ – ООД;
дружеството ще се управлява от управителя Кръстьо Димитров Муховски; премества седалището и
адреса на управление на дружеството от Костинброд
в София, район „Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 62,
ет. 4, ап. 19; вписа нов дружествен договор.
49364
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1419/2005 вписа промени
за „Христоскова-Добарова“ – ООД, Гара Елин
Пелин: прекратява участието като съдружник в
дружеството на Стефка Христова Добарова; вписа
нов дружествен договор.
49365
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1342/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Бойчо Божилов сервиз“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Сливница, ул. Паисий Хилендарски 45, с предмет
на дейност: бизнесуслуги, продажба, ремонт и
поддържане на аудио-визуални уредби, битова техника, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Бойчо
Кръстанов Божилов.
49366
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1369/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Пропърти мениджмънт БГ Боровец“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Самоков, бул. Искър 57, ет. 2, с предмет на дейност:
строеж и експлоатация на хотели и ваканционни
селища, външно- и вътрешнотърговска и инвестиционна дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, туристически услуги
в страната и в чужбина, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешен и международен транспорт,
програмна и рекламна дейност, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Мирослав Маринов Колев и Стойчо
Аленов Каракушев и се управлява и представлява
от управителя Мирослав Маринов Колев.
49640

ВЕСТНИК

БРОЙ 13

Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1361/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стиел“ – ООД, със седалище и адрес
на управление с. Мусачево, община Елин Пелин,
ул. Елин Пелин 9, Софийска област, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ту ристически, рек ламни,
информационни, компют ърни, импресарск и и
д ру г и ус л у г и, п р оу ч ват ел на , п р о ек т а н т ск а и
предприемаческа дейност, строително-монтажна
дейност, В и К, топлофикация и топлоизолация,
изграждане, ремонт и поддържане на промишлени
и битови електроинсталации, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всякаква друга, незабранена със закон
дейност. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Цветко Григоров
Цветков и Евгени Николов Граматиков, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49641
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1368/2007 вписа в регистъра за
търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Еви строй“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Самоков, ул. Спартак 2, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижим имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Валентин
Велков Петров.
49642
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1365/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Златица КООП“ – ООД, със седалище и
адрес на управление гр. Златица, пл. Македония 1,
Софийска област, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, консултантска, строителна, монтажна и ремонтна дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и/или
чуждестранни физически и/или юридически лица,
хотелиерство и ресторантьорство, производство и
реализация на селскостопански и/или промишлени стоки. Дружеството е с неограничен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Костадинка
Младенова Медарова, Нели Христова Михайлова,
Мария Стефанова Янакиева, Георги Иванов Боянов
и „Потребителна кооперация Златица – 91“, гр. Златица, и се управлява и представлява от управителя
Костадинка Младенова Медарова.
49643
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1362/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Авто мото 77“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Мусачево,
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ул. Преслав 25, Софийска област, с предмет на дейност: услуги по техническо обслужване на моторни
превозни средства – авторемонтни, автотенекеджийски услуги, опериране на автомивки, ремонт,
регулиране и балансиране на гуми, покупко-продажба на едро и дребно, транспорт, износ, внос и
реекспорт на всякакви стоки, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид на едро и дребно, продажба на стоки
от собствено производство, внос и износ, покупка,
строеж, ремонт или обзавеждане на жилищни и
промишлени сгради, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, комисионни, спедиционни, складови и лицензионни сделки, както и сделки с интелектуална
собственост, лизинг, превоз на пътници и товари
в страната и в чужбина, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управ
лява и представлява от едноличния собственик
Христо Илиев Христов.
49644
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 1371/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ог ра н и чена о т г оворно с т „Тозари“ – ЕООД ,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
ул. Витоша 20, вх. А, ет. 6, ап. 31, с предмет на
дейност: разкриване на дрогерия, търговия на едро
и дребно – вътрешна и външна, всякакви стоки, разрешени в страната, бартер, туризъм, таксиметрови
услуги с лек и тежкотоварен превоз, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопанска и животинска продукция и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Янка Георгиева Цекова.
49645
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1384/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Васкони арт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград, ул.
Васил Петров 6, с предмет на дейност: покупкопродажба на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, ремонт и
опресняване на помещения и фасади, гипсокартон,
В и К и електроуслуги, лизингова дейност, всякаква друга дейност, разрешена със закон, като при
необходимост за упражняването на съответната
дейност ще придобива необходимите лицензии и
разрешения. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Васко Иванов
Кацарски.
49646
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1370/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Транс груп 59“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Своге, ул.
Св. Св. Кирил и Методий 8, с предмет на дейност:
строителство, монтажни и ремонтни дейности на
недвижими имоти, производствдо на стоки или
други вещи с цел продажба, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, превозна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност, сделки с
интелектуална собственост, производство на филми,
видео- и звукозаписи, както и други подобни дейности, издателска и печатарска дейност, покупка
и обзавеждане на недвижим имот с цел продажба,
превоз на пътници и товари, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управ
лява и представлява от едноличния собственик на
капитала Валентин Трайков Василев.
49647
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 222/2006 вписа промени за
„Старпласт“ – ООД, Ботевград: прекратява участието като съдружник на Густаф Рудолф Гроб в
дружеството; вписва като съдружник в дружеството
Афродита Лозанова Балдри; освобождава Густаф
Рудолф Гроб като управител и представляващ дружеството; вписа нов дружествен договор.
49648
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 5 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1594/99 вписа промени за
„Амбулатория – групова практика за първична
стоматологична помощ – Биодент“ – ООД, г р.
Елин Пелин: променя фирмата на дружеството
на „Амбулатория – групова практика за първична
дентална помощ – Биодент“ – ООД; вписа нов
дружествен договор.
49649
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 835/98 вписва прехвърляне
на търговското предприятие на едноличен търговец
с фирма „Хан – Аспарух Аспарухов“, гр. Божурище,
от Аспарух Асенов Аспарухов като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
едноличен търговец с фирма „Хан – Евелина Аспарухова“ (рег. по ф.д. № 1357/2007 по описа на СОС).
49650
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1662/98 вписва прехвърляне
на търговското предприятие на едноличен търговец с
фирма „Комани – Николай Цветанов“, Костинброд,
от Николай Кирилов Цветанов като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения
на „Комани“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 1179/2003 по
описа на СОС).
49651
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1315/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джи и Фарма“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ботевград,
Промишлена зона, м. „Юг Чеканица“, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
внос, износ и търговия на едро с лекарства и лекар-
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ствени продукти (след получаване на разрешение),
рекламна, маркетингова дейност, внос, износ и
търговия с козметични продукти и хранителни
добавки, търговско представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност
по смисъла на закона, незабранена с нормативен
акт. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Джи и Фармасютикълс“ – ООД, Ботевград, и се
управлява и представлява от управителите Ангел
Георгиев Ангелов и Гюнтер Франц Датц заедно и
поотделно, като двамата управители действат винаги заедно при поемане на задължения в размер,
по-голям от 100 000 лв.
49652
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 1296/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мгруп БГ“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Ботевград, ж.к. Васил Левски,
бл. 56, вх. Б, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност: търговска дейност, производство, покупка и продажба
на стоки в първоначален, преработен или обработен
вид, търговия на едро и дребно, строителство, строително-монтажни и ремонтни дейности и услуги,
посредническа дейност, транспортни и спедиторски
услуги, комисионни и консигнационни сделки, импорт, експорт и реекспорт, всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Петър
Маринов Бончев и Гергана Иванова Бончева, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49653
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 1366/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Стандартстрой инженеринг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
гр. Златица, пл. Македония 1, универсален магазин, ет. 2, Софийска област, с предмет на дейност:
строителство, търговия, спедиционна и комисионна
дейност, търговско представителство, дистрибуция, както и всякаква друга стопанска дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е
с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Мариела Веселинова Медарова.
49654
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1393/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Плам 07“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пирдоп, ул. Капитан
Петко войвода, бл. 34, вх. А, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: производство, обработка, преработка и
реализация на стоки от и за бита, промишлеността
и селското стопанство. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Иванов Петров.
49655
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1327/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вива кар“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Своге, ул. Отец Паисий 20, с
предмет на дейност: рент-а-кар услуги, транспортни
и спедиторски услуги, внос-износ, бартерни сделки
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в страната и в чужбина, производство, преработка и
търговия със селскостопанска продукция от животински и растителен произход, търговия на едро и
дребно с хранителни и други стоки, консултантски
услуги, маркетинг, комисионна и консигнационна
търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христо
Емануилов Христов, Емануил Христов Христов
и Иван Христов Христов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
49656
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 1396/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вен – транс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Драговищица, община Костинброд, ул. Седемнадесета 9,
Софийска област, с предмет на дейност: транспортна и спедиционна дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, вътрешна и външна търговия, строителни
и авторемонтни услуги, услуги с ПСМ, покупка на
стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, кафетерия,
ресторантьорство и хотелиерство, ск ладова и
лизингова дейност, рекламна, туристическа, маркетингова и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неограничен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Василев Ефтимов.
49657
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1348/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Дановерди“ – ООД, със седалище
и адрес на управление гр. Костенец, ул. Липа 1А,
Софийска област, с предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, както и
консултантска дейност във връзка с производство
и търговия с метални изделия, както и всякакви
други сделки или дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Петрус Вилхемус Маринус
Ейчоут и Теодорус Бернардус Мишел Рутен, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49658
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1373/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „ТМ – 08“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Пирдоп, ул. Цар
Освободител 74А, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет
на дейност: търговия на дребно с хранителни и
нехранителни стоки, транспортни услуги, както и
всякаква друга дейност, за която няма установена
законова забрана. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Тодор Панчев Тодоров.
49659
Софийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 1376/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
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отговорност „Ивас – К.Ю.“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Своге, ул. Циолковский 5,
с предмет на дейност: производство и търговия с
обувки, търговия със стоки в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба в страната и в чужбина, комисионна,
складова дейност, внос и износ, представителство
на други фирми, посредничество, агентство, забавни
и електронни игри, транспорт, превоз на стоки и
пътници в страната и в чужбина, строителство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Илия Йорданов Губеров,
Милчо Кубратов Доковски, Юли Благоев Андареев
и Петър Иванов Младенов, който го управлява и
представлява.
49660
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3439 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1632/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Берое индъстри“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Герасим Папазчев 1, вх. А, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговски сделки,
производство и търговия с промишлени стоки,
рекламна, транспортна и спедиторска дейност (без
поща) в страната и в чужбина, представителство,
посредничество и агентство на местни и чужди
физически и юридически лица, всякакви други
търговски сделки и услуги, незабранена със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Танка Нанкова
Бабадалиева, Михаил Иванов Стоянов и „МТК
груп“ – ООД, София, представлявано от Йордан
Кирилов Илиев, и се управлява и представлява от
Танка Нанкова Бабадалиева и Йордан Кирилов
Илиев само заедно.
47275
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3729 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1776/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гонзалес“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 65,
вх. 0, ап. 28, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
(без поща), превозни, складови сделки, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон, а когато се изисква разрешение или
лиценз – след издаването им от компетентните
органи и институции. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Георги Златев Иванов.
47276
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3702 от 6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1770/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Аглая студио“ – ЕООД, със седалище адрес на
управление Казанлък, ул. Цар Петър 52, с предмет на дейност: изработка и ремонт на музикални
инструменти, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, превозни сделки в страната и
чужбина, търговско представителство и посред-
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ничество, складови, импортно-експортни сделки,
хотелиерство, ресторантьорство и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим, след получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Пламен Янков Петров.
47277
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3701 от
2.ХI.2007 г. по ф. д. № 1769/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стан – 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Алеко
Константинов 26, с предмет на дейност: покупка
на стоки с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, покупко-продажба на недвижими
имоти, проектиране, изграждане и реконструкция
на строителни обекти, рекламни, програмни, информационни и маркетингови услуги, транспортна
дейност (след лиценз) и всякакви други дейности,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стоян Асенов Петров и Антон Апостолов Антонов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
47278
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3697 от
2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1765/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „П и П“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, ул.
Братя Жекови 19, с предмет на дейност: търговия,
строителство, рекламна дейност, предприемачество и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, услуги, търговия
със строителни материали, комисионна търговия,
импресарска, външнотърговска дейност, внос и
износ, разкриване на търговски обекти, представителство (без процесуално) на юридически и физически лица, ресторантьорство и хотелиерство и
всякаква друга дейност, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Периклис Периклeус, Никос Николау и Илияс Панагидис, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
47279
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3696 от 6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1764/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ивстрой – инженеринг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Стара Загора, кв. Казански,
бл. 13, вх. Б, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
всички видове строително-монтажни и ремонтни
работи, проектиране и строителство на сгради и
съоръжения в страната и в чужбина, изграждане
на външни и вътрешни ел. и В и К инсталации,
отоплителна, вентилационна и газова инсталация,
реконструкция на сгради и съоръжения, производство на строителни изделия и конструкции, услуги
със строителна механизация, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
селскостопанска дейност и услуги в страната и
чужбина, външноикономическа, комисионна, спедиционна (без поща), преводаческа, таксиметрова
и транспортна дейност в страната и в чужбина със
собствен и под наем транспорт, покупка на стоки с
цел продажба в първоначален, преработен или об-
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работен вид, производство на стоки с цел продажба,
дистрибуция, търговско представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, отдаване
под наем на недвижими имоти и движими вещи,
предоставяне за възмездно ползване на складови,
хладилни, търговски площи и други материални
активи на производители, вносители и търговци
за продажба на едро на налични хранителни и нехранителни продукти, на животни, на строителни
материали, производство и търговия (вътрешна и
външна) със стоки и имущества, сделки с интелектуална собственост и всякакви други дейности
и услуги в страната и чужбина, незабранени със
закон, а когато има разрешителен режим – след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Ивелина Неделчева Салпарова.
47280
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3692 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1760/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Плам
рекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов 114, ет. 4, ап.
4, с предмет на дейност: търговия, производство,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламни, информационни,
програмни и финансови услуги, транспортна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и
всякаква друга помощна и съпътстваща дейност при
спазване на нормативно установения ред, а когато
има разрешителен режим – след получаване на
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Венко Цонев Цонев.
47281
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3574 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1699/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Вирго“ – ООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Св.
Отец Паисий 87, вх. 0, ет. 3, ап. 10, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
комплексна строителна, транспортна, превозна,
рекламна дейност, компютърни и всякакви други
услуги дейности, по предмет и обем изискващи
водени по търговски начин и незабранени със закон, а когато се изисква разрешителен режим или
лиценз, след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ирина Генчева
Йорданова и Йордан Запрянов Йорданов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
47282
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3569 от
1.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1694/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Елмира“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Николаево, ул.
Градинска 1, с предмет на дейност: производство
и търговия с мебели, дървообработка, търговия на
едро и дребно с промишлени, хранителни стоки и с
всякакви други дейности и услуги с изключение на
забранените от закона, като дейностите, подлежащи
на лицензиране или на разрешителен режим, ще се
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извършват след снабдяване със съответния лиценз
или разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Георгиев Георгиев.
47283
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3806 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 940/2007 вписа промени за
„Ареднатор“ – ООД: освобождава като управител
Николай Георгиев Попов; дружеството ще се представлява от Ангел Иванов Бахъров.
47893
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3742 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 771/2007вписа промени за
„Агро – фрукт – 76“ – ЕООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Ботю Борисов Иванов; вписва актуализиран учредителен акт.
47899
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3749 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1590/2005 вписа промени за
„Марви“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти;
вписва актуализиран учредителен акт.
47895
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3766 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1249/2007 вписа промени за
„Ивеста“ – ООД: вписа като съдружник Даниела
Димитрова Големанова; вписа прехвърляне на
дружествени дялове; освобождава като съдружник
с представителни права Станислав Йорданов Стоянов; дружеството ще се представлява и управлява
от Иван Тодоров Иванов; вписва актуализиран
дружествен договор.
47896
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3720 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 238/2005 вписа промени за
„Дар – комерс“ – ООД: премества адреса на управление в Казанлък, ул. Ген. Скобелев 17; вписа
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава
като съдружник Дарина Николова Скордева; променя наименованието на „Дар – комерс“ – ЕООД;
дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Иван Димов
Иванов; вписва актуализира учредителен акт.
47897
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3772 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 399/2005 вписа
промени за „Ароматикс – Русе“ – ЕООД: променя
наименованието на „Ел ремонт“ – ЕООД; вписва
актуализиран учредителен акт.
47898
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1097/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Енди – 57 – Енчо Димитров“, Казанлък, представ
ляван от Енчо Димитров Йорданов, и на ЕТ „Радка Йорданова“, представляван от Радка Иванова
Йорданова, като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Енди – 57“ – ЕООД,
Казанлък.
47899

БРОЙ 13

ДЪРЖАВЕН

Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3706 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 64/2005 вписа промени за
„Бригс“ – ЕООД: премества адреса на управление
в Стара Загора, ул. Братя Жекови 62, вх. Б, ет. 5,
ап. 64; вписва актуализиран учредителен акт.
47900
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3803 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 284/2004 вписа промени за
„Термобау“ – ЕООД: вписа като съдружник Рачо
Ганчев Стоянов; вписва прехвърляне на дружествени дялове; променя наименованието на „Термобау“ – ООД; дружеството ще се представлява и
управлява от Тенко Делчев Тенев и Рачо Ганчев
Стоянов заедно и поотделно; вписва актуализиран
дружествен договор.
47901
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 921/2004 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятието на
ЕТ „Анди – Тур – Динко Андонов“, Стара Загора,
представляван от Динко Минчев Андонов, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Терснаб – М“ – ООД, Стара Загора.
47902
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 375/2004 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ
„Хес – Соня Христова“, Стара Загора, представляван от Соня Тонева Христова, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Хес“ – ООД, Стара Загора.
47903
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3721
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 930/2003 вписа промени
за „Макрос“ – ЕООД: вписа прехвърляна на дружествени дялове; дружеството ще се представлява
и управлява от Галина Богданова Кочева; вписва
актуализиран учредителен акт.
47904
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3684 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 313/2000 вписа промени за
„Сова – 3“ – ООД: вписа като съдружник Жулиен
Иванов Бинев; вписа прехвърляне на дружествен
договор; освобождава като съдружник и управител
Господин Йорданов Иванов; дружеството ще се
представлява и управлява от Иван Бинев Иванов и
Борислав Иванов Бинев заедно и поотделно; вписва
актуализиран дружествен договор.
47905
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3680 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 54/2005 вписа промени за
„Групова практика за първична стоматологична
помощ – Косеви“ – ООД: променя наименованието на „Групова практика за първична дентална
помощ – Косеви“ – ООД; вписа промяна в предмета
на дейност; оказване на първична извънболнична
дентална помощ; вписва актуализиран дружествен
договор.
47906
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3707 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 258/2003 вписа
промени за „Групова практика за първична стоматологична помощ Неви – дентал“ – ООД: променя
наименованието на „Групова практика за първична
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дентална помощ Неви – дентал“ – ООД; вписа
промяна в предмета на дейност: осъществяване на
извънболнична първична дентална помощ; вписва
актуализиран дружествен договор.
47907
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1413/2004 вписа в търговския
регистър прехвърляне на предприятието на ЕТ „Мариана Апостолова“, Стара Загора, представляван
от Мариана Митева Апостолова, като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на
„Апостолова“ – ЕООД, Стара Загора.
47908
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 154, ал. 1 и чл. 266, ал. 2 ТЗ
с решение от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 315/98 вписа
прекратяването на „Загорски строител – 97“ – ООД,
Стара Загора, по съгласие на съдружниците; открива производство по ликвидация на дружеството
с ликвидатори Стефан Иванов Стефанов, Стоян
Недялков Стоянов и Мирослав Косев Енчев, които
ще представляват дружеството заедно.
47909
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3759 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 875/2007 вписа промени за
„Требо – строй“ – ООД: премества адреса на управление в Казанлък, ул. Св. св. Кирил и Методий
10; вписва актуализиран дружествен договор.
47910
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3666 от 6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1752/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Чакалов – 67“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Три чучура, бл. 69,
вх. В, ет. 7, ап. 70, с предмет на дейност: покупка и
продажба на стоки или други вещи в страната и в
чужбина, външна и вътрешна търговия, продажба
на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, търговска дейност
с тютюневи изделия и алкохолни напитки, консултантска, строителна дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или
други услуги, превозни сделки, превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина, проектиране,
изграждане, реконструкция и ремонт (вътрешен и
външен) на строителни обекти, търговия със строителни материали, с всякакъв вид промишлени и
селскостопански изделия и продукти, обработка
на всякакъв вид промишлени и селскостопански
изделия и тяхната реализация, транспортни услуги
в страната и чужбина, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни и други
финансови отчети, проверка и заверка на годишни
финансови отчети и всякакви други дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен или
лицензионен режим, след получаване на съответното
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Генчо Марков Чакалов.
49150
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3689 от
6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1757/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Каса Нова“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък,
ул. Никола Петков 32, ет. 2, ап. 4, с предмет на
дейност: внос и търговия със строителни материали и изделия, производство и търговия със сел-
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скостопанска продукция, комисионна, рекламна,
информационна дейност, търговско представителство и посредничество, консултантски, комуналнобитови, транспортни услуги, туризъм и пътувания,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
включително покупка, строеж и/или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, продажба
на стоки от собствено производство и всякаква
друга търговска дейност, незабранена със закон, а
когато има разрешителен и лицензионен режим,
след получаване на съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тодор Георгиев Тодоров
и Петко Йорданов Ланджев, които го управляват
и представляват, заедно и поотделно.
49151
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3703 от 6.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1771/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зорница къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Крън, ул. Радецки 20, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, външнотърговска, складова, маркетингова, лизингова дейност, производство на
парфюмерийни, козметични и други стоки с цел
продажба, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти и всякаква
друга дейност, по обем и предмет изискваща водене
по търговски начин и незабранена със закони или
друг нормативен акт, а когато има разрешителен
режим – след съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Милен Желев Минчев.
49152
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3614 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1727/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Попа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Александър Батенберг 3, вх.
А, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност: авторемонт,
автосервизна дейност, автобояджийство, ремонт и
възстановяване на автомобили, покупка на стоки
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща)
и превозни сделки с цел печалба, и всякаква други
дейност, незабранена със закон или друг нормативен
акт, а когато се изисква разрешителен режим или
лиценз, след снабдяване със съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Стефан
Николаев Попов.
49153
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3637 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1742/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мотохолика“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 140, ет.
13, ап. 49, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
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стоки с цел продажба, превоз на товари и пътници
в страната и чужбина, комисионна, спедиционна
(без поща), складова, лизингова, туристическа,
туроператорска, хотелиерска, ресторантьорска,
външнотърговска дейност, внос, износ, дейност на
търговско представителство и посредничество и
всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след получаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Георгиев Лазаров.
49154
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3730 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1777/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Глобал МД“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, бул.
Св. Патриарх Евтимий 163, вх. А, ет. 2, ап. 28, с
предмет на дейност: посредничество при продажба
на недвижими имоти, покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионни сделки, търговско
представителство, транспортна, туристическа и
всякаква друга дейност, незабранена със закон, а
когато се изисква разрешителен режим или лиценз,
след снабдяване със съответното разрешение или
лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Марийка Динкова Енева
и Даниела Спиридонова Енева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49155
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3732 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1779/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ековат“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Раднево, ул. Жельо Дичев – Огнян 3,
с предмет на дейност: инженеринг, внедряване и
търговия със системи за алтернативни енергийни
източници, проектиране, строителство и ремонтностроителна дейност, строително предприемачество,
търговия с недвижими имоти и движими вещи,
консултантски услуги в областта на недвижимите
имоти, посредничество и комисионни сделки, консултантска дейност, търговско представителство,
маркетинг и реклама, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство и всяка друга дейност, незабранена
със закон, а когато има разрешителен режим, след
получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Койчо Иванов Коев.
49156
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3736 от 7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1783/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Агро мираж“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Граф Игнатиев 33, вх.
Б, ап. 29, 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, в т. ч. и земеделски
продукти, производство и търговия с тютюни и
тютюневи изделия, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, вкл. и таксиметрови услуги,
комисионни, спедиционни (без поща), складови,
лицензионни, хотелиерски, туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски сделки
или сделки по предоставянето на други услуги (по
законоустановения ред), всякакви други търговски
сделки, незабранени със закон, а когато има разрешителен или лицензионен режим – след издаване на
съответното разрешение или лиценз. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Великов Стефанов.
49157
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3752 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1720/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Орозовтранс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Васил Левски 2, ет. 11, ап. 38, с предмет на дейност:
транспортни услуги в страната и чужбина и всички
други дейности, незабранени от закона или изискващи водене по търговски начин съгласно ТЗ, след
издаване на съответен лиценз, когато има изисквания
за това, а при разрешителен режим – след издаване
на разрешение. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 20 000 лв. и със съдружници Красимир
Райнов Орозов и Ивелина Танева Орозова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49158
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3615 от
26.Х.2007 г. по ф. д. № 1728/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Ви Ес систем“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Боруйград 70, вх. А, ет. 2, ап. 56, с предмет
на дейност: продажба, изграждане, инсталация,
поддръжка и сервиз на локални СОТ системи,
системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване
и контрол на достъпа, електрически инсталации и
автоаларми, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
външна и вътрешна търговия, транспортна дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща), превозни,
складови, лицензионни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг и всякаква друга производствена и търговска
дейност,незабранена със закон, а когато има разрешителен режим – след получаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Величка Георгиева Калева и Станислава Братанова Канева, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49159
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение № 3426 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1193/98
вписа промени за „Емаен“ – ЕООД: променя наименованието на „Евробус“ – ЕООД; премества
седалището и адреса на управление в с. Змейово,
община Стара Загора; деноминира капитала на
5000 лв.; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания учредителен акт.
49160
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3743 от 20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 743/2001 вписа
промени за „Дента – М – групова практика за
първична стоматологична помощ“ – ЕООД: променя наименованието на „Дента – М – групова
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практика за първична дентална помощ“ – ООД;
вписа като съдружник Пламен Господинов Мурзов;
вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
49161
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3867 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 812/2001 вписа промени за
„Медицински център Надежда – МС“ – ООД: вписа
като съдружник Евгений Цветанов Ралчев; вписа
прехвърляне на дружествени дялове; освобождава
като съдружник Стоян Иванов Стоянов.
49162
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3757 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1204/2005 вписа промени
за „Заг“ – ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписа като едноличен собственик на
капитала Павлинка Николова Славова; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
учредителен акт.
49163
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3841 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1613/2005 вписа промени
за „Теми – 05“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник
Милен Стоянов Чобанов; променя наименованието
на „Теми – 05“ – ЕООД; дружеството ще се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Теодор Петков Перчемлиев; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
учредителен акт.
49164
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3796 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1806/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Ани – Ем – пласт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
бул. Патриарх Евтимий 82, вх. А, ет. 5, ап. 72, с
предмет на дейност: производство и търговия с
алуминиева и PVC дограма, маркетинг и реклама,
консултантска дейност, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство и всякаква друга дейност, незабранена със закон, а когато се изисква разрешение от
държавен орган, дейността ще се извършва след
получаване на съответното разрешение (лиценз).
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Тодор Стайков Стайков
и Румяна Любомирова Стайкова и се управлява и
представлява от Тодор Стайков Стайков.
49165
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3780 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1790/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Зара стиил“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Петко Р. Славейков 1, вх. Б, ап. 102, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност
с черни и цветни метали, арматура, ламарина и
винкел, търговия с промишлени стоки, машини,
резервни части и индустриално оборудване, покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, агентство
и посредничество, консултантска, маркетингова,
спедиторска (без поща), превозна и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, а когато се изисква
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разрешение от държавен орган, след получаване
на съответното разрешение (лиценз). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Звезделин Кеазимов Османов и Детелина Кеазимова и се управлява и представлява
от Звезделин Кеазимов Османов.
49166
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3741 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1788/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Металмонтаж КН“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Братя Жекови 62, вх. В, ет. 6, ап. 89, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба и всякакви
други, незабранени със закон дейности и съгласно
нормативноустановения ред, с изключение на лицензните и концесионни дейности, до придобиване
на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Красимир Колев Тодоров и Неделчо Димитров
Стоянов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
49167
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3740 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1787/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Реа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 112, ет. 3, офис 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
хотелиерство, ресторантьорство, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство
и посредничество, спедиционни, складови, бартерни и консигнационни сделки, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, а когато се изисква лиценз или други
разрешение, след издаването им. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Павлина Тодорова Иванова.
49168
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3739 от
7.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1786/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Масон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Казанлък,
бул. Александър Батенберг 109, вх. В, ет. 3, ап.
42, с предмет на дейност: производство на стоки,
дограма, търговия, търговска дейност, разкриване
на търговския обекти, внос и износ, търговия със
строителни материали, строителни дейности и
услуги, комплексно строителство, консултантска,
проектантска, инвеститорска, посредническа и комисионна дейност, транспортни услуги в страната и
в чужбина със собствен и нает транспорт, реклама
и всякакви други дейности, незабранени със закон,
а когато се изисква разрешителен или лицензионен
режим, след снабдяване със съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Борислав
Веселинов Паров.
49169
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3738 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1785/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Групова практика за
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първична дентална помощ – Старсоф“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Кольо Ганчев 53, с предмет на дейност: осъществяване на извънболнична първична дентална помощ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ирина Тошева Георгиева
и Георги Георгиев Катърски и се управлява и представлява от Ирина Тошева Георгиева.
49170
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3737 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1784/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ваня – 70“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Цар Калоян 46, вх.
А, ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: фризьорски и
козметични услуги, маникюр и педикюр, външна
и вътрешна търговия с всякакви стоки и услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
сделки с недвижими имоти, комисионни, рекламни,
туристически и всякакви други дейности, незабранени със закон, а когато има разрешителен или
лицензионен режим, след получаване на съответно
разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иванка Стайкова Желева.
49171
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3613 от 15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1726/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Булинко“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Розова долина 5, вх. Г, ап.
22, с предмет на дейност: консултантски, социални
услуги, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща)
и превозни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, а когато има разрешителен режим, след
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Асен Христов Иглев.
49172
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 3423 от
18.Х.2007 г. по ф. д. № 2055/91 вписа в търговския
регистър поемане на ЕТ „Бобанов – Михаил Симеонов“ заедно с предприятието от едноличния търговец
Михаил Ангелов Симеонов като наследодател на
наследника Цвета Александрова Симеонова, който
поема активите и пасивите на поетото предприятие,
и го вписа като ЕТ „Бобанов – Цвета Симеонова“
със седалище с. Трояново, ул. Незабравка 1.
49173
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3799 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1809/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „МК – транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Братя Жекови 67, ет. 3, ап. 11, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, транспортна дейност, превоз на стоки
и товари, производство на стоки с цел продажба,
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внос, износ, производство, бартер, реекспорт, обмен
и други външнотърговски сделки, сделки с недвижими имоти, прибори и резервни части, комисионни, спедиционни (без поща), превозни, складови
сделки, лизинг, т ърговско представителство и
посредничество и всякакви други незабранени със
закон дейности, изискващи водене по търговски
начин, в страната и в чужбина, а при дейности с
разрешителен режим, след издаване на съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Кольо Недев
Колев и Младен Алипиев Младенов, които го
управляват и представляват заедно.
49174
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3798 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1808/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Профи – Ал“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Казанлък, ул. Ген.
Столетов 12, 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, изработване и монтаж
на алуминиева и PVC дограми от алуминиеви и PVC
профили, производство на селскостопанска продукция и търговия с нея, търговско представителство,
транспортни услуги, вкл. международни превози,
външнотърговска дейност, внос, износ, бартерни
сделки, реекспорт, ресторантьорски, хотелиерски,
туристически, рекламни услуги, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон или друг нормативен акт,
по предмет и обем, изискващи водене по търговски
начин. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стоянка Костадинова
Савова и Наташа Стаматова Дойнова, която го
управлява и представлява.
49175
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3850 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1831/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пеликан
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Св. Княз Борис 98, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, проучване, проектиране, дизайнерска
и консултантска дейност в областта на книгопечатането и експлоатацията на обекти за продажба
на канцеларски материали и офисобзавеждане,
търговско представителство (без процесуално) и посредничество на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, инженерингова, маркетингова, рекламна, информационна,
вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос
и износ, комисионни, бартерни, лизингови сделки
и операции и всякакви други дейности и услуги,
незабранени със закон, а когато има разрешителен
режим, след съответното разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Иванка Василева Петкова.
49176
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3612 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1725/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „ГиД Добреви“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Ген. Скобелев 37, вх. 0, ет. 5, ап. 30, с предмет на
дейност: довършителни работи при строителството
и всякаква друга незабранена със закон дейност, а
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когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след получаване на съответното разрешение
или лиценз по предвидения от закона ред. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Генади Господинов Добрев и Добри
Господинов Добрев и се управлява и представлява
от Генади Господинов Добрев.
49177
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3814 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1814/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Байер – Т“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, ул. Иван Гарванов 2,
с предмет на дейност: строителство на жилищни
сгради, офиси, магазини и обекти за стопанска
дейност, всякакви довършителни работи, су хо
строителство и саниране на сгради, интериор и
обзавеждане, ремонт и реконструкции на сгради,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни (без поща), превозни,
складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, външноикономическа дейност, като
внос, износ, реекспорт, бартер и всякакви други
стопански дейност, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Добромир Нейков Нейков.
49178
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3817 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1817/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Струф България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Чирпан, бул. Георги Димитров 20,
с предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и/или в
чужбина, експорт, импорт и реекспорт, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни (без поща), складови и лицензионни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, туроператорски, транспортни, рекламни,
информационни, издателски, маркетингови, импресарски, печатни, фотографски и други услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба и посредничество в тази области,
лизинг и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Рут Даркър.
49179
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3822 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1821/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Съни 91“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 48, вх. А, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: производство, изкупуване, търговия на едро и дребно с хранителни и
промишлени стоки и изделия, със селскостопанска продукция, търговска дейност, комисионна
търговия, разкриване на търговски обекти, внос и
износ, търговско посредничество и представителство на български и чуждестранни юридически
лица, строителни дейности и услуги, транспортни
дейности със собствен и нает транспорт и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато се
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изисква разрешителен режим, след снабдяване със
съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Кирил Иванов Иванов.
49180
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3794 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1804/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стенли стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Казанлък, ж.к. Изток, бл. 21, вх. А, ет.
5, ап. 13, с предмет на дейност: коафьорски услуги,
търговия на едро и дребно с козметични продукти
и всякаква друга незабранена със закон дейност,
по предмет и обем изискваща водене по търговски
начин, а когато има разрешителен или лицензионен
режим, след получаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Станимир
Иванов Нанчев.
49181
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3800 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1810/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Чирпан Фарма“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Парчевич 2, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Донка Енчева Немска.
49182
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3801 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1811/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Монев – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Зора, бл. 5, вх. Б, ет.
7, ап. 102, с предмет на дейност: търговска дейност
в страната и в чужбина, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, вътрешно- и външнотърговска
дейност, производство на стоки с цел продажба,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, маркетингова, инвестиционна, инженерингова, туристическа, програмна и рекламна дейност,
търговия с авточасти и автомобили, транспортни
услуги в страната и в чужбина, счетоводни и одиторски услуги, услуги в сферата на високите технологии, търговия с компютри и компютърна техника
и всякакви други услуги и дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Моньо
Рашев Монев.
49183
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3812
от 8.ХІ.2007 г. и решение № 3959 от 19.ХІ.2007 г.
по ф. д. № 1812/2007 вписа еднолично дружество с
ограничена отговорност „Елпро – строй“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Гео Милев 1, вх. А, ет. 3, ап. 30, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, строително-монтажни и ремонтни
дейности, дървопреработване и мебелостроене,
микр оелектроника и макроенергетика, спедиционни
(без поща) и превозни сделки, хотелиерски, турис-
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тически, рекламни услуги (всички под формата на
предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Николай Иванов Вътев.
49184
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3782 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1792/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Дел Есте“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Любен Каравелов 83, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: транспортни сделки в страната и в чужбина,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски, комисионни, спедиционни (без поща),
складови, лизингови, консултантски, маркетингови,
инженерингови, ту ристически, ту роператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица и дружества, внос и
всякакви други сделки, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Славчо Михайлов
Баев и Иван Михайлов Баев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49185
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3726 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1773/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Транспорт и
реклама“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Стара Загора, ул. Цар Иван Асен ІІ № 129,
ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: търговия с употребявани и нови МПС в страната и в чужбина,
предоставяне за ползване на МПС под наем, лизинг,
безмитна търговия, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, таксиметрова дейност и превоз на
товари и пътници в страната и в чужбина, рекламна,
туристическа, туроператорска, хотелиерска, ресторантьорска, комисионна, спедиционна (без поща),
складова, лизингова, външнотърговска дейност,
внос и износ, отдаване на движимо и недвижимо
имущество под наем, търговско представителство и
посредничество и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон (след снабдяване с лиценз,
разрешително или други необходими документи
за дейностите, изискващи такива). Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Виктория Илиева Стоянова.
49186
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3781 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1791/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „ВМХ – щуката“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 286, ет. 13,
ап. 97, с предмет на дейност: търговия, покупка на
стоки или други вещи с цел продажба и препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
вътрешна и външна търговия, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица, рекламни,
информационни, програмни услуги, транспортна
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дейност, хотелиерство и ресторантьорство, туризъм
и всякаква друга помощна и съпътстваща дейност
при спазване на нормативно установения ред, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Марин
Христакиев Драгиев.
49187
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3784 от 12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1794/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Констант“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Стара Загора, кв. Казански, бл. 29, ет.
8, ап. 29, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид на вътрешния
и външния пазар, внос, износ, реекспорт и бартер
на всякакви разрешени стоки, материали, суровини
и машини, транспортна и всякаква друга дейност
в страната и в чужбина, незабранена със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Татяна
Христова Радева.
49188
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3786 от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1796/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност „Ев
строй“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 85, ет. 1,
ап. 2, с предмет на дейност: строителна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид,
внос и износ, комисионни и спедиционни сделки,
търговско представителство и посредничество, хотелиерска, туристически, рекламна, информационна
и всякаква друга стопанска дейност, незабранена
със закон, а когато има разрешителен режим, след
издаване на сътветното разрешение. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Евгени Христов Господинов.
49189
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3787
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1797/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Чико
75“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Казанлък, ул. Розова долина 14, с предмет на дейност:
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговия и постаняване на ламинирани паркети,
балатуми, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна (без поща), складова,
лизингова дейност, търговско представителство и
посредничество и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон, след снабдяване с лиценз,
разрешителни или други необходими документи,
когато законът изисква такива. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Георги Неделчев Аврамов.
49190
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3788 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1798/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Корект – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
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вление Казанлък, ул. Ген. Драгомиров 35, с предмет
на дейност: изработка и търговия с алуминиева и
ПВЦ дограма, външно- и вътрешнотърговска дейност
с всякакви незабранени със закон стоки, вкл. търговия с алкохол и цигари, и всякакви други дейности
и услуги, незабранени от законодателството, а при
специален режим – след разрешение. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Иван Славейков Русинов.
49191
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3789 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1799/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кат“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Крън, ул.
Стара планина 26, с предмет на дейност: покупка
на всякакви стоки или други вещи, незабранени
със закон, с цел препродажбата ми в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, производство на стоки, незабранени със
закон, с цел продажбата им в страната и в чужбина, транспортна, вкл. и международен транспорт,
комисионна, складова, лизингова, туристическа,
рекламна и ресторантьорска дейности (всички
като предприятие по смисъла на ТЗ), търговско
представителство и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, сделки с интелектуална собственост, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Димитров Марков.
49192
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3555 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 858/2005 вписа промени за
„Дезрез“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление в с. Рогачево, ул. Синчец 27.
49193
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3765
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 3340/94 вписа промени
за „Кооперативен пазар“ – ООД: освобож дава
съдружника Иван Цонев Славов; вписа поемане
на дружествени дялове; вписа като съдружници
Марийка Енева Славова, Бончо Иванов Цонев и
Илко Иванов Цонев.
49194
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3802
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1589/99 вписа промени
за „Ковър трейд“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; освобождава като съдружник
Драгомир Панчев Гюрушев; дружеството ще се
представлява от Динко Иванов Петров; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
49195
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3888 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1302/2003 вписа промени за
„Пинн – ауто“ – ООД: премества адреса на управлеине в Казанлък, ул. Зора 4, ет. 2, ап. 4; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
49196
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3724 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1668/2000 вписа промени
за „Кин консулт – 99“ – ООД: премества адреса на
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управлеине в Стара Загора, ул. Св. Отец Паисий
60, офис 16; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
49197
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3722 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 937/2003 вписа промени за
„Ра“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания дружествен договор.
49198
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3753 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 295/2002 вписа промени за
„МК транс – 2002“ – ООД: вписа като съдружник
Станчо Минчев Караджов; вписа прехвърляне на
дружествени дялове; освобождава като съдружник
и управител Костадин Танев Танев; дружеството
ще се представлява и управлява от Минчо Станев
Караджов; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
49199
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3763 от
9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 609/2003 вписа промени за
„Агроинвест – 2003“ – ООД: вписа като съдружник
Росица Петкова Харманджиева; вписа прехвърляне
на дружествени дялове; освобождава като съдружник
Ради Делчев Марков; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания дружествен договор.
49200
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3771 от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1337/2000 вписа
промени за „Енержи“ – ЕООД: вписа като съдружник Веселин Костов Драгов; вписа прехвърляне на
дружествени дялове; променя наименованието на
„Енержи“ – ООД; дружеството ще се представлява и
управлява от Яна Колева Драгова и Веселин Костов
Драгов заедно и поотделно; вписва прилагането
на заверено копие от актуализирания дружествен
договор.
49201
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3723 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 398/2001 вписа промени за
„Ран – 2001“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
49202
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3695 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1763/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Н М консулт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора, ул.
Армейска 16, вх. Б, ет. 2, ап. 26, с предмет на дейност:
консултантски услуги в областта на недвижимите
имоти, търговия с недвижими имоти и движими
вещи, посредничество и комисионни сделки, консултантска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, строително предприемачество, търговско
представителство, маркетинг, реклама и всякакви
други дейности, незабранени със закон, а когато се
изисква разрешение от държавен орган, дейността
ще се извършва след получаване на съответното
разрешение (лиценз). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николаос
Ефстратиу и Михаил Хаджипавлис и се управлява
и представлява от Николаос Ефстратиу.
49203
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Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3825 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1167/2007 вписа промени
за „Ем дабъл Ю“ – ООД: премества адреса на
управление в Стара Загора, ул. Хаджи Д. Асенов
84, ет. 2; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружник Анастас Иванов
Ангелов; променя наименованието на „Ем дабъл
Ю“ – ЕООД; дружеството ще се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Стоян Генов Драганов; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания учредителен акт.
49620
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3840 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1126/2007 вписа промени
за „ФК Тунджа“ – ООД: вписа като съдружник
Илиана Иванова Димитрова; вписа прехвърляне на
дружествени дялове; освобождава като съдружник
Димитър Атанасов Димитров; вписва прилагането
на заверено копие от актуализирания дружествен
договор.
49621
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3832 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1018/2001 вписа промени
за „Ф пластик“ – ООД: вписа като съдружник
Донка Ангелова Георгиева; вписа прехвърляне на
дружествени дялове; освобождава като съдружници
Петранка Дойкова Несторова и Мария Апостолова
Каменова; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
49622
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3862 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 65/2007 вписа промени за
„Хар – тур“ – ЕООД: вписа като съдружник Кина
Димитрова Колева; вписа прехвърляне на дружествени дялове; освобождава като съдружници Хасан
Аксу и Реджеп Османов Делимехмедов.
49623
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3854 от
20.ХІ.2007 г. по ф. д. № 369/2007 вписа промени за
„Моби“ – ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени
дялове; дружеството ще се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Йорданка
Момчилова Радичкова; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания учредителен акт.
49624
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3795 от 13.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1805/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Монолитстрой комерс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Копринка, ул. Трайчо
Костов 22, с предмет на дейност: строителство,
проектиране и вътрешни декорации (оформление)
на сгради, ремонт, реставрация и обновяване на
сгради, сделки с недвижими имоти и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, а когато се изисква
лиценз, след издаването на такъв. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Сашо Вихров Богутлиев.
49625
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3821 от
19.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1820/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Мегатранс ойл“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Генерал Столетов 18, вх. 0, ет. 5, ап. 17, с предмет
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на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен вид,
складови, комисионни, спедиционни (без поща) и
превозни сделки в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон, а когато
има разрешителен режим, след получаване на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Дойно
Петков Трифонов и Костадин Кънчев Генев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49626
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3842 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1823/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Калъфка“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Стара Загора, ул. Василий Верешчагин 57, с предмет
на дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговия на едро и дребно с продукти,
алкохол, тютюн, тютюневи изделия (след лиценз),
производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна (без поща), складова, лизингова,
превозна, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска, външноикономическа
дейност, търговско представителство и всякакви
други дейности и услуги, незабранени със закон,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след получаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с
капитала 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Васил
Любов Проданов.
49627
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3845 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1826/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Стас“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Стара Загора, ул. Дунав 4,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: пътнически таксиметрови превози с лек автомобил, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки
с цел продажба, комплексна строителна дейност,
транспортни, рекламни, компютърни или други
услуги и дейности, по предмет и обем изискващи
водене по търговски начин и незабранени със закон,
а когато има разрешителен режим или се изисква
лиценз, след издаване на съответното разрешение
или лиценз. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Костадинов Грозев и Стефка Тачева Грозева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49628
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3847 от 16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1828/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Буюклиев – трейдинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Казанлък, ул. Цанко Минков
86, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни (без поща)
и превозни сделки с цел печалба и всякаква друга
дейност, незабранена със закон или друг нормативен акт, а когато има разрешителен режим или се
изисква лиценз, след снабдяване със съответното
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разрешение или лиценз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Павел Генчев Буюклиев.
49629
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3852 от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 1833/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Верея“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Стара Загора,
ул. Христо Ботев 117, ап. 2, с предмет на дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност във
всички разрешени със закон форми и с всякакви
стоки, реекспорт, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, мениджмънт, маркетинг и реклама,
производство и реализация на стоки за бита и
всякакви други дейности, незабранени със закон, а
когато има разрешителен режим, след съответното
разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 12 600 лв., със съдружници Атанас Ангелов
Атанасов, Румяна Банкова Атанасова и „Загора
инвест“ – ООД, представлявано от Иван Славов
Славов, и се управлява и представлява от Атанас
Ангелов Атанасов и Иван Славов Славов заедно.
49630
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3909 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 715/2007 вписа промени за
„Борущица форест“ – ООД: увеличава капитала
на 24 000 лв., разпределен на дялове; вписа като
съдружници Димитър Ненов Димитров, Петко
Александров Перозов, Иван Бонев Мъдров, Георги
Венелинов Русчев, Петьо Димитров Мушаков и
Денчо Станев Христов; дружеството ще се представлява и управлява от Танчо Димитров Михайлов, Ради Дончев Дончев и управителя Николай
Проданов Проданов заедно и поотделно; вписва
прилагането на заверено копие от актуализирания
дружествен договор.
49631
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3860 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 1698/94 вписа промени за
„Емилин“ – ЕООД: премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Проф. Никола Кожухаров
17, вх. В; вписва прилагането на заверено копие от
актуализирания учредителен акт.
49632
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3971 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1407/2006 вписа промени за
„А – И интернешънъл“ – ООД: премества адреса
на управление в Казанлък, ж.к. Изток, бл. 15, вх. А,
ет. 4, ап. 11; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания дружествен договор.
49633
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3912 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 1519/2006 вписа промени за
„Прайм пропърти“ – ООД: вписа промяна в представителството на дружеството, което ще се представлява и управлява от Атанас Христов Механдов
и Петър Димитров Георгиев заедно и поотделно.
49634
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3712 от
20.XI.2007 г. по ф.д. № 272/2003 вписа промени за
„Траяна – ЗК“ – ООД: премества адреса на управление в Стара Загора, ул. Георги Апостолов 16,
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ап. 14; вписа прехвърляне на дружествени дялове;
освобождава като съдружник Катя Вълчева Русева;
променя наименованието на „Траяна – ЗК“ – ЕООД;
дружеството ще се представлява и управлява от
едноличния собственик Златка Христова Дянкова;
вписва прилагането на заверено копие от актуализирания учредителен акт.
49635
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3653
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 1453/95 вписа промени
за „Перфект“ – ЕООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; дружеството ще се представлява
и управлява от едноличния собственик на капитала
Станимир Коев Сватовски; вписва прилагането на
заверено копие от актуализирания учредителен акт.
49636
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3675 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 767/2002 вписа промени за
„Лозана“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление в Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 112В; вписа прехвърляне на дружествени
дялове; освобождава като съдружник и управител
Добринка Петрова Вълчева; променя наименованието на дружеството на „Лозана“ – ЕООД, което
ще се представлява и управлява от едноличния
собственик на капитала Константин Любомиров
Николов; вписва прилагането на заверено копие
от актуализирания учредителен акт.
49637
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3910 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 476/2003 вписа промени за
„Групова практика за първична стоматологична
помощ – Маринова – Златев“ – ООД: п ромен я
наименованието на „Групова практика за първична дентална помощ – Маринова – Златев“ – ООД;
дружеството ще се представлява и управлява от
Пенка Минчева Маринова и Васил Бойчев Златев
заедно и поотделно; вписва прилагането на заверено копие от актуализирания дружествен договор.
49638
Старозагорският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 3830 от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 161/2005 вписа промени за
„Ей Ди Ти“ – ООД: променя наименованието на
„Олимпия 1 – 2 – 3“ – ООД; вписва прилагането
на заверено копие от актуализирания дружествен
договор.
49639
Старозагорският окръжен съд на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ и чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение
№ 26 от 2.II.2010 г. по т. д. № 653/2009 обявява в
неплатежоспособност фондация „Българо-беларуски
благотворителен фонд – Фива“ със седалище и адрес
на управление Стара Загора, ул. Свети Княз Борис
63, ет. 2, ап. 6, с начална дата 5.III.2009 г.; открива
производство по несъстоятелност на длъжника;
налага запор върху цялото движимо имущество и
вземанията на длъжника, както и обща възбрана
върху недвижимите му имоти; прекратява дейността
на предприятието на длъжника; обявява фондация
„Българо-беларуски благотворителен фонд – Фива“,
Стара Загора, в несъстоятелност и спира производството по несъстоятелност.
1114
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 947 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 481/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Микани“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление Попово, ж.к. Русаля, бл. 43, ет. 4,
ап. 8, с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство, обработка и продажба на земеделска
продукция, селски туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, наемане, арендуване и покупка на
земя с цел земеделско производство, търговия на
едро, дребно, внос, износ, обработка на земеделски
земи и култури, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, международен
транспорт, металообработване, продажба на стоки
от собствено производство, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
всякаква друга, незабранена със закон дейност (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Калин Христов Костадинов.
47046
Търговищк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1049 от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 1996/91 вписа прекратяването на „Мура – ДМ“ – АД; открива производство
по ликвидация с начало 11.V.2006 г. с двугодишен
срок на ликвидация и с ликвидатор Тошко Иванов
Ставрев.
47047
Търговищк и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1039
от 7.XI.2007 г. по ф.д. № 585/93 вписа промяна за
„Пътинженерингстрой – Т“ – АД: заличава Тихомир Николов Димитров като член на СД; вписва
Григор Цветков Иванов като член на СД.
47048
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1003 от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 510/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Актив Инвест“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Търговище, ул. Раковски 75, с предмет на
дейност: вътрешна и външна търговия с позволени
със закон стоки, внос, износ, реекспорт, бартерни
сделки, превоз на пътници и товари, производство,
изкупуване, преработка и реализация на селскостопански произведения, преработка и реализация
на стоки за бита и промишлеността, търговия
с всякакви вторични суровини, производство и
търговия с алкохолни и безалкохолни напитки,
обмен на валута, туристически услуги, търговия
с хранителни и промишлени стоки, издателска и
печатарска дейност, рекламна, информационна,
консултантска и програмна дейност, строителство,
ремонт и обзавеждане, както и търговия с недвижими имоти, търговско посредничество и представителство в страната и в чужбина, посредническа
дейност по наемане на работа в страната и в чужбина, други дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок, със съдружници Леман Исмаилова Яменова,
Илиян Стефанов Илиев и Николай Дечев Дяков и
се управлява и представлява от управителя Леман
Исмаилова Яменова.
47049
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1037 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 526/2007 вписа в търговския
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регистър дружество с ограничена отговорност
„Окан“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Омуртаг, бл. 101, ап. 14, с предмет да дейност:
строителство и строително-ремонтни дейности,
покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, търговия – внос и износ, производство
на всякаква дограма, външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена със закон (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., с неограничен срок, със съдружници Веско
Юриев Юлиянов и Емилия Емилова Милчева и
се управлява и представлява от управителя Веско
Юриев Юлиянов.
47050
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1032 от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 85/96 вписа прехвърлянето на
ЕТ „Сола – Мехмед Бодев“ от едноличния търговец
Мехмед Мустафов Бодев като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на Петранка
Пенева Бодева и я вписва като едноличен търговец
с фирма „Сола – Мехмед Бодев – Петранка Бодева“.
47051
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1031 от
5.ХІ.2007 г. по ф. д. № 217/2003 вписа промяна за
„Групова практика за първична стоматологична
помощ – д-р Кънчева – д-р Дойчев“ – ООД, както следва: вписва ново наименование – „Групова
практика за първична дентална помощ – д-р Кънчева – д-р Дойчев“; вписва промяна в предмета
на дейност; като „стоматологична помощ – диагностика, стоматологична медицинска помощ,
стоматологично здраве, стоматологична помощ
по домовете, стоматологична помощ – хирургична
стоматология“ се заменят, както следва: „дентална
помощ – диагностика, дентална медицинска помощ,
дентално здраве, дентална помощ по домовете, дентална помощ – орална хирургия“; вписва промени в
дружествения договор, приети на общото събрание
на съдружниците, проведено на 23.Х.2007 г.
47589
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1046
от 9.ХІ.2007 г. по ф. д. № 528/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ар Ей Джи“ – ЕООД, със седалище
адрес на управление Търговище, ул. Здравец 1,
вх. Г, ет. 5, ап. 15, и с предмет на дейност: горско
стопанство, дърводобив и свързаните с тях услуги;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни и превозни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и други услуги; покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; арендуване на земя; лизинг; хазартна дейност
след издаване на съответния лиценз; всички други
търговски дейности, незабранени от закона, вкл. и
такива след издаване на необходимия лиценз (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
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5000 лв., не се ограничава със срок и се управлява
и представлява от едноличния собственик Румен
Аспарухов Георгиев.
47590
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1056 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 533/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бартекс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Търговище, бул. Трайко Китанчев 47,
вх. В, ет.1 , ап. 32, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки; менителници,
записи и чекове; складови сделки; лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, битови и
други услуги; покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска
дейност, всякаква търговска дейност, незабранена
от закона (след снабдяване с лиценз за съответните
дейности, за които се изисква такъв). Дружеството
е с капитал 5000 лв., не се ограничава със срок, с
едноличен собственик на капитала Галина Георгиева Петкова, която го управлява и представлява.
47591
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1050 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 530/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Деллмеко“ – ООД, със седалище и адрес на управление Търговище, ул. Росица 24, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност;
производство и търговия с животинска и селскостопанска продукция; хранителни и промишлени
стоки; стоки за народно потребление; търговия с
движими и недвижими имоти; организиране на
търгове, базари и изложби в страната и чужбина;
всякаква строителна дейност; производство и търговия със строителни материали; представителство
(без процесуално); посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина; хотелиерство;
мотелиерство и ресторантьорство; експлоатация
на заведения за обществено хранене; вътрешна и
международна туристическа, транспортна дейност
и автомонтьорски услуги; търговия с транспортни средства и петролни продукти; както и внос
и износ на всякакъв вид стоки; информационна,
консултантска, издателска, разпространителска и
рекламна дейност, както и всякакви други дейности
незабранени от закона (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 6000 лв., безсрочно, със
съдружници Румен Любомиров Димов, Руслан Кокесович Айтмурзин и Елена Евгениевна Дюмина и
се управлява и представлява от управителя Румен
Любомиров Димов.
7592
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1042 от
8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 157/2004 вписа в търговския
регистър промени за „МЗГ – Консулт“ – ЕООД,
Търговище: промяна в наименованието на дружеството – „Дари Ленд“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Разград, ул. Братя Миладинови 13.
47593
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Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1021 от
31.Х.2007 г. по ф. д. № 128/96 вписа прехвърлянето
на предприятие с фирма ЕТ „Поли – 94 – Пенка
Стефанова“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения от едноличния търговец
Пенка Стефанова Митева на Стоян Григоров Стойнев и го вписва като едноличен търговец с фирма
„Поли – 94 – Пенка Стефанова – Стоян Стойнев“
със същото седалище, адрес на управление и предмет на дейност.
47595
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1054 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 531/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Байсамтранс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление на управление гр. Омуртаг,
ул. Търновска 1, с предмет на дейност: транспортна
дейност с всякакъв вид транспортни средства в
страната и чужбина; търговска дейност в страната
и чужбина; внос, износ, реекспорт; разкриване и
експлоатация на заведения за бърза закуска, барчета,
магазини за хранителни и битови стоки; продажба
на всякакъв вид алкохолни и безалкохолни напитки,
чай, кафе; продажба на цигари; изкупуване, производство, преработка и продажба на селскостопанска
продукция от животински и растителен произход;
складова дейност; ресторантьорство и хотелиерство,
покупко-продажба на промишлени стоки; оказионна, комисионна и лизингова дейност на търговско
представителство и посредничество; селски туризъм;
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба; разкриване на агенции за недвижими
имоти, покупко-продажба на недвижими имоти;
селскостопанска дейност; транспортна дейност в
страната и чужбина; туристическа дейност; търговия чрез интернет; консултантска дейност, както и
всякаква друга незабранена от закона дейност (след
снабдяване с лиценз за съответните дейности, за
които се изисква такъв). Дружеството е с капитал
5000 лв., не се ограничена със срок, с едноличен
собственик на капитала Ертугрул Баят, който го
управлява и представлява.
47596
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1036
от 5.ХІ.2007 г. по ф. д. № 527/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Мултимедиаинтервижън“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Търговище,
ул. Братя Бъкстон 6, ет. 3, и с предмет на дейност:
посредническа и счетоводна дейност; сделки с недвижими имоти, проектиране, строителство – високо и
ниско жилищно и промишлено, ремонт на сгради
и съоръжения; търговска дейност – комисионна,
лизингова, бартерна и други разновидности, на
едро и дребно с всички разрешени от закона стоки
и вещи – хранителни, промишлени стоки, стоки
за бита, суровини, нефтопродукти, оборудване и
производство и др., чрез магазини, павилиони, едрови складове и заведения за обществено хранене;
внос и износ на стоки; маркетинг; посредничество
и представителство на чужди и наши фирми в
страната и чужбина; производство и реализация
на селскостопански произведения – растителни
и животински в сурово и преработено състояние;
производство на хранителни стоки, суровини за
тях, безалкохолни и други напитки; транспортни
и превозни услуги на пътници и товари в страната
и чужбина; вътрешен и международен туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство и съответните
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им спомагателни дейности; бюра за пътувания в
страната и чужбина; всички други дейности, незабранени от закона (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., безсрочно и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Калоян Иванов Джурков.
47597
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решeние № 1087 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 59/2004 вписа промяна за
„Биопродукт Интернешънъл“ – ООД; заличава Георги Каменов Тонков като съдружник и управител
в дружеството; вписва Здравко Радославов Орлов
като съдружник в дружеството; вписва увеличение
на капитала от 5000 лв. на 110 000 лв.; дружеството ще се управлява и представлява от управителя
Васил Йорданов Симеонов; вписва промени в дружествения договор, приети от общото събрание на
съдружниците, проведено на 12.ХІ.2007 г.
49367
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1066 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 544/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Оприм“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Търговище, бул. Митрополит Андрей 1, вх. Г, ет.
3, ап. 9, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на
стоки от собствено производство; покупка на ценни
книжа с цел продажба; търговско представителство
и посредничество; комисионни, спедиционни и
превозни сделки, менителници, записи на заповед
и чекове; складови и лицензионни сделки; стоков
контрол; сделки с интелектуална собственост;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и лизинг (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Иван Колев
Иванов и Ваня Милкова Недева и се управлява от
Иван Колев Иванов.
49368
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1068 от
15.ХІ.2007 г. по ф. д. № 541/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Сиес“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Търговище, ул. Бенковски 7, вх. А, ет. 6, ап. 18, с
предмет на дейност: поддържане и ремонт на битова
техника, уреди, аудиовизуални уреди; покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни
сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; посредническа дейност по операции
с недвижими имоти, всякакви други търговски
дейности, незабранени със закон (след снабдяване
с лиценз за съответните дейности, за които се
изисква такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с неограничен срок, със съдружници Стилиян Рачев Стоянов и Цветан Любенов Славчев, които го
управляват заедно и поотделно.
49369
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Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1076 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 548/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сияник – Б – Транс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Попово, ж.к.
Младост, бл. 4, вх. А, ет. 5, ап. 14, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; транспорт на лица и товари; таксиметрови
услуги в страната и в чужбина; менителници, запис на заповед и чекове; складови, лицензионни
сделки; стоков контрол; сделки с интелектуална
собственост; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, битови
и други услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; външнотърговска дейност; всякаква търговска дейност,
незабранена със закон (след снабдяване с лиценз за
съответните дейности, за които се изисква такъв).
Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен
срок и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Исмаил Якубов Мехмедов.
49370
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1085 от
21.ХІ.2007 г. по ф. д. № 531/2007 вписа промяна за
„Байсамтранс“ – ЕООД: вписва прехвърлянето на
3 дяла с номинална стойност 100 лв. всеки един
от капитала на дружеството от Ертугрул Баят
на новоприетия съдружник Гюрджан Джелилов
Ереджебов; вписа Гюрджан Джелилов Ереджебов
като съдружник в дружеството; вписа нов адрес на
управление: ул. Тимок 7, ет. 7, ап. 4; дружеството
ще осъществява занапред дейността си под фирма
„Байсамтранс“ – ООД, гр. Омуртаг.
49371
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1069 от
16.ХІ.2007 г. по ф. д. № 282/2004 вписа прехвърлянето на фирмата и търговското предприятие на ЕТ
„Беки – Н – 76 – Бейхан Кямилов“ като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения от
едноличния търговец Бейхан Шакиров Кямилов на
Незие Лютфиева Кямилова и я вписва като едноличен търговец с фирма „Беки – Н – 76 – Бейхан
Кямилов – Незие Кямилова“.
49372
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1059 от
13.ХІ.2007 г. по ф. д.№ 535/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Женерал сейлс енд лийз“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Стража, област
Търговище, ул. Ивайло 3, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид; продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество и представителство в
страната и в чужбина; международна търговия,
търговия с авиационни стоки и въздухоплавателни
средства, лизингова дейност, вкл. на въздухоплавателни средства, авиационен транспорт, карго
превози, карго спедиция; складова, лицензионна,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност; транспортна
дейност – вътрешен и международен транспорт на
пътници и товари; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; и друга
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дейност, която по предмет и обем изисква делата му
да се водят по търговски начин (след снабдяване с
лиценз за съответните дейности, за които се изисква
такъв). Дружеството е с капитал 5000 лв., с неограничен срок, с едноличен собственик на капитала
Шенол Сезер, който го управлява и представлява.
49373
Търговищкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение № 1055 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 138/92 вписа поемането на
фирмата и търговското предприятие като съвкупност
от права, задължения и фактически отношения на ЕТ
„Радон – Ц – Николинка Божилова“ от наследника
є Радослав Велинов Костадинов и го вписва като
едноличен търговец с фирма „Радон – Ц – Николинка Божилова – Радослав Велинов“.
49374
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2114
от 25.IX.2007 г. по ф.д. № 1038/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Продукт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Алеко Константинов 19 – 21, вх. Б, ет.
4, ап. 13, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и плетачески услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизингови
сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Петрана Кирякова Станилова.
47052
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1972
от 4.IX.2007 г. по ф.д. № 956/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Би Ем транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Харманли, ул.
Никола Петков 36, 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, превозни сделки,
вътрешен и международен транспорт, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица (без
трансфер на валута), преработка и реализация на
стоки за бита и промишлеността, складови сделки,
търговия с всякакви вторични суровини, производство и търговия с алкохол и безалкохолни напитки,
хотелиерство (извън случаите, посочени в чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, търговия
с хранителни и промишлени стоки, откриване и
експлоатация на обекти от типа на обществено
хранене и магазинна мрежа, ресторантьорство,
организация и експлоатация на забавни, електронни
и компютърни игри (без хазарт), туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски
сделки, търговия, дистрибуция и сделки с петролни
продукти и гориво-смазочни материали, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
34 000 лв., със съдружници Мартин Миланов Шопов
и Бойко Миланов Шопов, които ще представляват
и управляват заедно и поотделно.
47053
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2211 от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 1074/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Узунов – ЕН“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Крали Марко 64, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина, продажба на стоки от собствено
производство в страната и в чужбина, превози на
пътници и товари в страната и в чужбина, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, прог
рамни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба (организиран като предприятие по смисъла на чл. 1, т. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Евтим
Замфиров Узунов, Нина Тихомирова Узунова, Антим
Евтимов Узунов, Анелия Евтимова Узунова, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
47054
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2217 от
5.Х.2007 г. по ф.д. № 1080/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Рант – 16“ – ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Момчил
войвода 4, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество и представителство,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, барове, кафе-аперитиви, туристически,
турагентски и туроператорски услуги в страната и
в чужбина, хотелиерски услуги (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ), производство и търговия с всякакви
селскостопански и животински продукти, шивачески, кроячески и плетачески услуги (под формата
на предприятие), производство и търговия с всякакви текстилни изделия, вътрешен и международен
транспорт, превоз на пътници и товари, покупка,
строеж или обзавеждане на поземлени имоти с
цел продажба, търговия с текстилни машини и
съоръжения, търговия с автомобили и авточасти,
търговия с всякакъв дървен материал, с химически
препарати и торове и със скъпоценни метали и
бижута, производство и търговия с мебели, външнотърговски сделки – импорт, експорт, реекспорт
и бартерни сделки (разрешени със закон). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Рамазан Арък, Айдън Айан, Неджми
Коджаман и Тунджай Дениз, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
47055
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2289 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 1110/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Технотроник“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Цар Борис I, бл. 6, вх. Б, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, вкл. производство с
цел продажба на хранителни изделия, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки на пътници и
товари в страната и в чужбина, дистрибуторство,
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лицензионни и складови сделки, стоков контрол,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, лизинг, сделки с интелектуална собственост, внос и износ на стоки, строително-монтажна
и ремонтна дейност, информационна, програмна,
импресарска, туристическа и издателска дейност
(като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ).
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала Иван Начев Иванов.
47056
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2245 от
9.Х.2007 г. по ф.д. № 1109/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Дайди“ – ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, бул.
България 2, вх. А, ап. 56А, с предмет на дейност:
горскостопанска, ловностопанска, селскостопанска и
промишлена дейност, вътрешна и външна търговия
с горскостопански, ловностопански, селскостопански и промишлени стоки, както и проектиране в
тези дейности, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване под
наем, строително-монтажна и ремонтно-монтажна
дейност, превозна дейност и транспортни услуги,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или преработен вид, внос и износ
на стоки, рекламна и издателска дейност, търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, бартерни сделки в страната
и в чужбина, реекспорт, външнотърговска дейност
(всички дейности под формата на предприятие
по смисъла на ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Николов Димитров и Цветелина Христова Димитрова и се представлява и управлява от Димитър
Николов Димитров.
47057
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2044 от
15.IX.2007 г. по ф.д. № 953/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „М – спирит
транспорте Булгариен“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Димитровград, бул. Димитър
Благоев 23, вх. Б, ап. 12, с предмет на дейност:
транспорт, спедиция и търговия със стоки от всякакъв вид. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Слави
Маринов Славов.
47058
Хасковският окръжен съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 31.VII.2007 г. допуска прилагането по ф.д.
№ 211/96 на представения годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Славей – Г“ – ЕООД.
47059
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2215 от
4.Х.2007 г. по ф.д. № 1049/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Нимас“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Патриарх Евтимий 13, вх. А, ап. 9, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
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складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски сделки, покупка, строеж,
ремонт и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станимир
Малинов Пашалиев и Мария Живкова Пашалиева,
които го представляват и управляват заедно или
поотделно.
47060
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1941 от
30.VIII.2007 г. по ф.д. № 935/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Акхемие“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, ул.
Левченско шосе 66А, с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия на едро и дребно със
стоки в първоначален, преработен и обработен
вид, дистрибуторска дейност, продажба на стоки от
собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство и експлоатация на заведения за обществено
хранене, посредничееска и комисионерска дейност,
спедиционна и транспортна дейност в страната и в
чужбина, автосервиз, консултантска, маркетингова
и рекламна дейност, строително предприемачество,
дизайнерство, аранжиране, интериорни и екстериорни услуги, производство, внос и и износ на петролни продукти, химически продукти, медицински
прибори и продукти, козметични продукти, почистващи препарати, минерални масла, инженерингова
дейност, туристически услуги (след снабдяване с
разрешителни), както и други дейности, незабранени
със закон или друг нормативен акт. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 90 000 лв., със
съдружници Георге Антони Топракчъоглу, Йомер
Нафиз Якалън, Кенан Каргън, Тургут Сак, Захиде
Ердоган, Вангел Димитров Вангелов и Ахмет Незих
Ялтър и се представлява и управлява от Георге
Антони Топракчъоглу.
47061
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2022 от
12.IX.2007 г. по ф.д. № 979/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Стройгруп БГ“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, бул. Съединение 62, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, проучване, проектиране,
строителство, консултантски услуги, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и сделки с интелектуална собственост, лизингова дейност, хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги (под формата на предприятие),
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Александров Божанов, Тодор Вълков Ташев,
„Викинг“ – ООД, „Сева инвест“ – ЕООД, и Севгюл
Фаик Мюмюн и се представлява и управлява от
Димитър Александров Божанов и Тодор Вълков
Ташев заедно и поотделно.
47062
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2029 от
13.IX.2007 г. по ф.д. № 986/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Гигас“ – ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Трети
март, бл. 14, ет. 3, ап. 11, с предмет на дейност:
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покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки на
пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна дейност,
ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем, внос и износ на стоки, строително-монтажна дейност (като предприятие по смисъла на
чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Даниел Живков
Господинов и Албен Александров Мартинов, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
47063
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2170
от 1.Х.2007 г. по ф.д. № 1054/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Корект
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Харманли, ул. Иван Вазов 3, с предмет на дейност:
сделки с благородни метали и скъпоценни камъни
и изделия със и от тях, износ, внос и преработката
им (след разрешение), оказионна търговия и залог
на вещи, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, внос, износ и продажба на леки
и товарни автомобили, автобуси, мотоциклети
и мотопеди и на всички видове резервни части,
гуми и принадлежности за леки и товарни автомобили, автобуси, мотоциклети и мотопеди, ремонт
и сервиз на автомобили (автосервиз), изграждане
и експлоатация на бензиностанции, газостанции,
автомивки и всякакви търговски комплекси към
тях, изграждане и експлоатация на кафе-аперитиви,
ресторанти и магазини, таксиметрови превози, автомобилни превози на пътници и товари в страната
и в чужбина, външнотърговска дейност – внос-износ
(след съответните разрешения). Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Румен Атанасов Тянков.
47064
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2131 от
26.IX.2007 г. по ф.д. № 1031/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Константин – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ивайловград,
ул. Първомайска 9, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, туроператорска
дейност и туристическа агентска дейност, хотелиерски услуги (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), организиране на заведения за обществено хранене (под
формата на предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3
ТЗ), автосервизни и авторемонтни услуги, автомивка
(организирани под формата на предприятие), дейност
като автокъща за покупко-продажба на моторни
превозни средства (организирани под формата на
предприятие). Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 6000 лв., със съдружници Коста Георгиев
Семерджиев и Георги Костов Семерджиев, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
47065
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2096 от
21.IX.2007 г. по ф.д. № 1019/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Евро Дипи“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Патриарх Евтимий 7, вх. В, ап. 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, складови,
превозни и сделки с интелектуална собственост,
производство и търговия със селскостопанска продукция, производство и продажба на козметични и
санитарно-хигиенни средства, таксиметрови услуги
(като предприятие), международен транспорт на
стоки, пътници и товари (като предприятие). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Делчо Димов Делчев и Петър Димов Делчев, които го представляват и управляват
заедно и поотделно.
47066
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2150
от 27.IX.2007 г. по ф.д. № 992/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Денис – Селятин
Юмер“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Хаково, ул. Банска 100, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, складова дейност, туристически и
рекламни услуги (всички услуги като предприятие
по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), откриване и експлоатация на ресторанти, магазини, кафе-аперитиви,
външнотърговска дейност, внос и износ по предмета
на дейност с български и чуждестранни физически
и юридически лица, търговско представителство на
фирми и лица в страната и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници ЕТ „Денис – Селятин Юмер“ и Берк
Шенер и се представлява и управлява от Селятин
Апти Юмер.
47067
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2021 от
12.IX.2007 г. по ф.д. № 977/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Атлантик 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Втори септември 35, с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, строителномонтажна и ремонтно-монтажна дейност, търсене,
проучване и добив на скалнооблицовъчни, строителни и инертни материали и индустриални минерали,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален или преработен вид, внос и износ
на стоки, рекламна и издателска дейност, търговско представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни и сделки с интелектуална собственост, бартерни сделки в страната
и в чужбина, реекспорт, външнотърговска дейност
(всички дейности под формата на предприятие по
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смисъла на ТЗ). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Петър Атанасов Петров и Миглена Георгиева Петрова, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
47068
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2364
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1150/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Фокс
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Липа 29А, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни и сделки с интелектуална
собственост, складови и лизингови сделки, стоков
контрол, хотелиерски (с изключение на случаите
по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други
услуги (като всички се извършват под формата на
предприятие), покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос,
износ, бартерни сделки, реекспорт. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Пенев Пенев.
47069
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2133
от 26.IX.2007 г. по ф.д. № 663/2007 вписа промени
за „Зевс Естейтс“ – ЕООД: заличава Николаос
Христос Синапидис като едноличен собственик на
капитала и като управител; вписа като съдружници
в дружеството Михалакис Месаритис и Георгиос
Христофи; променя вида на дружеството на „Зевс
Естейтс“ – ООД; вписва Михалакис Месаритис като
управител на дружеството, който ще го управлява
и представлява.
47070
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2384
от 23.Х.2007 г. по ф.д. № 1155/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Кабиля – ЗД“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Светлина 5, вх. А, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно с помишлени
стоки, сделки с недвижими имоти, консултантски
услуги, внос, износ и всякакви други, незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Веселина Петрова Бакалова.
47071
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2113 от
25.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1037/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ауто Перфект
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Свиленград, ул. Димитър Благоев 42, 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, автомонтьорски услуги, комисионни,
спедиционни, складови и превозни сделки, търговско
посредничество и представителство, туристически
услуги в страната и в чужбина, покупка, строеж
или обзавеж дане на недви ж ими имоти с цел
продажба, външнотърговски сделки, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Веселин
Янакиев Коларов.
47072
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2112 от
25.ІХ.2007 г. по ф. д. № 1034/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тиес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Димитровград,
ул. Стефан Стамболов 8, вх. Д, ап. 16, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност; комисионни, спедиционни и превозни сделки на товари в
страната и в чужбина, дистрибуторство, складови
сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ); покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, внос и износ на стоки,
строително-монтажна дейност, рекламна и издателска дейност (като предприятие по смисъла на
чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Силвия
Георгиева Чакърова.
47073
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2243 от
9.Х.2007 г. по ф. д. № 1084/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Експрес кредит“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Свиленград,
ж.к. Простор 6, вх. А, ет. 3, ап. 13, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, съпровод в страната и в чужбина на тежки
и извънгабаритни моторни превозни средства (след
разрешение на съответния държавен орган), превоз
и продажба на петролни продукти (след разрешение
на съответния държавен орган), охранителна дейност
(след разрешение на съответния държавен орган),
търговско представителство и посредничество,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост; туристически (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги с изключение на тези по чл. 2,
т. 2 ТЗ, ресторантьорство и хотелиерство (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ) и покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, шивашки услуги (по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ като предприятие), внос и износ
на всякакви селскостопанска продукция (след
надлежно разрешение на държавните органи),
монтаж, демонтаж и баланс на гуми, вулканизация, автомивка, фризьорски услуги, заваръчни и
строително-монтажни работи, работа в заложна
къща, металообработващи услуги, плетачни услуги – всички като предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ, външнотърговски сделки, разрешени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стефан Христов Крушев
и Диньо Иванов Колев, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47074
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2259 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1098/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Енвер“ – ООД, със седалище и адрес на управление Харманли, ул. Цар
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Иван Асен ІІ № 24, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически
лица; комисионни, спедиционни и превозни сделки;
складова и лизингова дейност; рекламна дейност,
вътрешна и външна търговия, търговия със селскостопанска продукция, плодни дръвчета и техника;
внос, производство, дистрибуция на компютри,
продажба на едро и дребно на компютърни части и
офисматериали, ремонт и поддръжка на канцеларска техника и аудио- и видеотехника; кинология;
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; експорт и импорт на стоки
в страната и в чужбина; производство и продажба
на селскостопанска продукция, покупко-продажба
на фитофармацевтични продукти, торове и семена
(след издаване на съответните разрешителни и лицензи), семепроизводство, внос, износ и реекспорт
на зърнени храни, храни от животински произход,
животни, дървесина и дървесен материал, текстил
и текстилни изделия, кожа и кожени изделия (след
съответните разрешения и лицензи); сделки с интелектуална собственост и ноу-хау. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Енвер Караллъ и Ендер Караллъ, които го
представляват и управляват заедно и поотделно.
47075
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1765 от
3.VІІІ.2007 г. по ф. д. № 833/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Екопол“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Минерални бани,
ул. Любен Каравелов 8, област Хасково, с предмет
на дейност: изграждане на пречиствателни станции, свързани с пречистването на индустриални и
домашни питейни води и води за използване, монтажни работи, електромонтажни работи, изготвяне
на проекти, консултантска дейност, пречистване на
води, на отпадъчни води, обработка с озон, ултрафилтрация, електрофлотационна осмоза, обратна
осмоза, омекотяване, извършване на проучвания,
свързани с филтрационни работи, създаване, изграждане на инфраструктура, строително-монтажни
и консултантски дейности, внос, износ, производство на съоръжения за пречиствателни станции,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
и препродажба в първоначален или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
производство и продажба на текстил, конфекция
и кожени изделия, производство и търговия със
селскостопанска и горскостопанска продукция (след
разрешение), покупко-продажба на дървен материал
и дървесина (след разрешение), покупко-продажба
на строителни материали, животновъдство и растениевъдство, производство и търговия с химически
материали и вещества, изграждане и експлоатация на пречиствателни станции, строителство на
фабрики и бензиностанции, търовия с петрол и
петролни продукти, покупко-продажба на автомобили и части за тях и на селскостопански машини,
техника и части за тях, обработка на твърди, течни
и газообразни отпадъци, изграждане на фабрики
за смилане и изгаряне на отпадъци, изграждане на
инфраструктура, канализация и дренаж, покупкопродажба на електроника, компютри и части за
тях, търговско представителство, посредничество
и консултантска дейност, внос, износ, комисионна,

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

спедиционна, лизингова, превозна, транспортна
и туристическа дейност в страната и в чужбина,
информационна, програмна дейност, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под
наем и продажба, строително-монтажна дейност,
хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ),
ресторантьорство и обществено хранене, откриване
и експлоатация на магазини, кафе-аперитиви и други търговски обекти, външнотърговска дейност по
предмета на дейност на дружеството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съд
ружници Ремзи Али Хаккъ и Бахар Алев Енгин и
се представлява и управлява от Ремзи Али Хаккъ.
47079
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2255 от
10.Х.2007 г. по ф. д. № 1091/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Крал – Ишаат“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Балчик 13, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в чужбина, продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество и представителство, комисионни, спедиционни, складови и лизингови сделки;
откриване и експлоатация на магазини, ресторанти,
барове, кафе-аперитиви, туристически, турагентски
и туроператорски услуги в страната и в чужбина,
хотелиерски услуги (извън случаите по чл. 2, т. 3
ТЗ); производство и търговия с всякакви тектстилни изделия, вътрешен и международен транспорт,
превоз на пътници и товари; покупка, строеж или
обзавеждане на поземлени имоти с цел продажба,
търговия с дърводелски машини и съоръжения,
търговия с автомобили и авточасти, търговия с
всякакъв вид дървен материал (след разрешение),
търговия с химически препарати и торове и със
скъпоценни метали и бижута, външнотърговски
сделки – импорт, експорт, реекспорт и бартерни
сделки (разрешени със закон). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Тунчел Бейсим Сюлейман и Хазел Мемил, които
го представляват и управляват заедно и поотделно.
47080
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2428 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1217/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Марчела път“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, бул.
България 150, комплекс Градски хали, офис 303, с
предмет на дейност: съвместно участие в тръжни
процедури, свързани с изграждане на строителни и
инженерингови обекти на територията на страната и
изпълнението на такива обекти след спечелване на
търгове, вкл. и изграждане на обект „Рехабилитация
на общински път ІV-500,50 от Димитровград до с.
Крум от километър 0+00 до километър 7+275,21“;
хотелиерски услуги (с изключение на предвидените
в чл. 2, т. 3 ТЗ), туризъм (вкл. селски), покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, стоков контрол, сделки
с интелектуална собственост, рекламни, информационни услуги, инженерингова дейност; покупка,
строеж, ремонт или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и строеж и ремонт
на пътища, външнотърговска дейност; проектиране и строителство на недвижими имоти, както
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и всякаква друга дейност, незабранена със закон
(като за някои от посочените дейности се изисква
решение или лиценз, тази дейност ще се извършва
само след получаването му). Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Европът 2005“ – ООД, „Марчела – 90“ – ООД, ЕТ
„Марчела – 90 – Златко Марчев“ и се представлява
и управлява от Кузман Тодоров Кузманов.
47081
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2429
от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1184/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„БОСС – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Гоце Делчев 30, вх. Б, ет.
1, ап. 6, с предмет на дейност: покупко-продажба на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско представителство и посредничество; хотелиерски (извън
случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни
и информационни услуги, туризъм и импресарски
услуги, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Муратхан Бос.
47082
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2386
от 23.Х.2007 г. по ф. д. № 1160/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Класик – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Харманли, ул. Алеко Константинов 89,
с предмет на дейност: ресторантьорство и дейност
с питейни заведения, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство; комисионни, спедиционни, складови
и превозни сделки, търговско посредничество и
представителство, туристически услуги в страната
и в чужбина; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба и всякакви
външно- и вътрешнотърговски сделки и услуги,
разрешени от закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и
управлява от едноличния собственик на капитала
Иван Георгиев Георгиев.
47083
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2431
от 30.Х.2007 г. по ф. д. № 1213/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Изи
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Димитровград, ул. Христо Кабакчиев 36, вх. Б, ап.
1, с предмет на дейност: транспортна дейност в
страната и в чужбина, транспортни услуги с превоз на товари с товарни, лекотоварни и/или леки
автомобили, както и с автомобили със специално
вградено допълнително техническо оборудване;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, лизингова дейност, строителномонтажна дейност, търговско представителство и
посредничество; комисионни и спедиционни сделки,
ресторантьорска дейност, както и друга незабранена
със закон дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Игнат Костадинов Игнатов.
47084
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2425 от
30.Х.2007 г. по ф. д. № 1186/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „АРМ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Бачо Киро 34, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни и превозни сделки, внос и продажба
на автомобили – нови или употребявани, и части
за тях, складови, лизингови, рекламни и информационни сделки; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на
капитала Марин Александров Маринов.
47085
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1728
от 31.VІІ.2007 г. по ф. д. № 829/2007 вписа еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Петя“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Свиленград, ул. Стефан Стамболов 18, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, производство
с цел продажба, хотелиерски (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ), тенекеджийски, електротехнически,
авторемонтни, шивашки, фризьорски и козметични
услуги (всички услуги като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ), внос и износ на стоки, превоз на
пътници, товари и стоки в страната и в чужбина със
собствен и нает превоз (като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ); откриване и експлоатация на
магазини, кафе-аперитиви, скара-бира, ресторанти и
други търговски обекти (като предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ); производство, изкупуване,
преработка и реализация в страната и в чужбина
на селскостопанска продукция от растениевъдство
и животновъдство в първоначален, преработен или
обработен вид (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ под
формата на предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3
ТЗ), складови сделки; организиране на забавни,
занимателни и компютърни игри (под формата на
предприятие по смисъла на чл. 1, ал. 3 ТЗ), сервизи
за ремонт и поддръжка на автомобили, внос, доставка и продажба на резервни части за автомобили
(под формата на предприятие по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ), автомивка (под формата на предприятие
по смисъла на чл. 1, т. 3 ТЗ), интернет и ксероксни
услуги (всички услуги като предприятие по смисъла на чл. 1, т. 3 ТЗ), извършване на преводи от
български на чужди езици и от чужди езици на
български (под формата на предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Петър Георгиев Раковски.
47086
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2079 от
19.ІХ.2007 г. по ф. д. № 887/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Андреас Георгиу“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Ивайловград, ул. Пейо Яворов 5, с предмет на
дейност: търсене, проучване, добиване и обработка
на скални облицовъчни материали, вкл. експортни и реекспортни сделки с такива материали и
техника, свързана с добиването и обработката им,
добив, преработка и търговия с дървен материал,
покупка на стоки или други вещи с цел препро-
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дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, механизирани, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т.
3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмин, импресарски и други услуги (всички
под форма на предприятие), покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Андреас
Георгиу.
47087
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2464 от
2.XI.2007 г. по ф.д. № 1201/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Сакар – земеделска
земя“ – ООД, със седалище и адрес на управление Свиленград, ул. Капитан Петко войвода 2, с
предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, внос и износ, изкупуване,
производство, преработка и продажба на произведения от растителен и животински произход, животновъдство, земеделие, производство, съхранение и
реализация на селскостопанска продукция в суров и
консервиран вид, създаване и обработка на трайни
овощни и лозови насаждения, създаване и развитие
на животновъдни ферми за отглеждане на едър и
дребен добитък, млекопроизводство, млекопреработка и реализация на млечни продукти в суров и
готов вид, закупуване, арендуване и отдаване под
аренда на земеделски земи, изкупуване и търговия
с билки, добив и търговия с горски продукти, туризъм, хотелиерство и ресторантьорство и всякакви
дейности и услуги, незабранени от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Даниел Георгиев Кръстев
и „БМФ“ – ЕООД, и се представлява и управлява
от Даниел Георгиев Кръстев.
47093
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2322 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1127/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Жатам“ – ООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул.
Захари Зограф 34, вх. Б, ап. 7, с предмет на дейност:
производство на детско и бебешко облекло, вътрешна
и външна търговия и всякакви други незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Жоро
Рангелов Мандалов и Албена Динчева Мандалова
и се представлява и управлява от Жоро Рангелов
Мандалов.
47094
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2355
от 19.Х.2007 г. по ф.д. № 1149/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Тек. Инт. транспорт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, кв. Република, ул. Картечар 57А, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, международен превоз на товари, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, програм-
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ни, импресарски и консултантски услуги, дизайн,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Реис Юксел и Текин Талук и се представлява
и управлява от Реис Юксел.
47095
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2349 от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 1139/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „ПМ“ – ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, бул. Епископ
Софроний 10, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, внос, износ и
реекспорт, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, ветеринарномедицински услуги
(след разрешение) и търговия на едро и дребно с
ветеринарномедицински продукти (след издаване на
лиценз под формата на предприятие). Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Пенка Димчева Димитрова-Четалова и
Красимир Петров Четалов, които го представляват
и управляват заедно и поотделно.
47096
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2340 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1134/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Иммобиле“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Хасково, бул. България 3А, над реката, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски
(извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и консултантски услуги, дизайн, посредническа
дейност при сделки с недвижими имоти, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Богдана
Владимирова Хасърджиева и Таня Костадинова
Стойнова и се представлява и управлява от Надя
Господинова Калайджиева.
47097
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2320 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1122/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „С. З. Чадуик и синове“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Харманли, бул. България 75, вх. В, ет. 1, ап. 9, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, прерабоатен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизингови сделки. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стивън Шон Чадуик и Зоуи Гай Чадуик и се
представлява и управлява от Стивън Шон Чадуик.
47098
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2329 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 1136/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Солар Ам“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, ул.
Иван Мангъфов 5, с предмет на дейност: изграждане
и експлоатация на електростанции за производство
и продажба на електрическа енергия, изграждане,
монтаж и ремонт на енергетично оборудване, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, строителна
и монтажна дейност на сгради, съоръжения и инсталации за тях, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки на пътници и товари в страната и в чужбина, дистрибуторство, складови сделки, рекламна
дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), вътрешно- и външнотърговска дейност, импорт и експорт, търговско
представителство, преработка на селскостопански
и млечни продукти, търговия с хранителни стоки,
безалкохолни и алкохолни напитки, посредничество,
превозна, транспортни услуги, хотелиерска, туристическа, туроператорска, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, ресторантьорство, обществено хранене,
кафетерия, сладкарство, аперитив, бар, дискотека,
внос на всякакви МПС и резервни части за тях и
търговия с тях, сервизни услуги по поддържане и
ремонт на пътни превозни средства, счетоводни
услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Маргарита Цвяткова
Чавдарова, Деница Атанасова Чавдарова и Чавдар
Атанасов Чавдаров и се представлява и управлява
от Маргарита Цвяткова Чавдарова.
47099
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2254 от
10.Х.2007 г. по ф.д. № 1090/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „СМС“ – ООД, със седалище и адрес на управление Хасково, ул. Аида 4,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско посредничество и представителство,
комисионни, спедиционни, складови и лизингови
сделки, откриване и експлоатация на магазини,
ресторанти, барове, кафе-аперитиви, туристически,
турагентски и туроператорски услуги в страната и
в чужбина, хотелиерски услуги (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ), производство и търговия с всякакви
селскостопански и животински продукти, шивачески, кроячески и плетачески услуги (под формата
на предприятие), производство и търговия с всякакви текстилни изделия, вътрешен и международен
транспорт, превоз на пътници и товари, покупка,
строеж или обзавеждане на поземлени имоти с
цел продажба, търговия с дърводелски машини и
съоръжения, търговия с автомобили и авточасти,
с всякакъв дървен материал, химически препарати
и торове, със скъпоценни метали и бижута, външнотърговски сделки – импорт, експорт, реекспорт
и бартерни сделки (разрешени със закон). Дру
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жеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Сечкин Бозкурт, Мухсин Гюнер
и Сейд Резжеб Салим, които го представляват и
управляват заедно и поотделно.
47100
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2331
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1140/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Ерхас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, бул. Съединение 26, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, внос, износ,
хотелиерство, ресторантьорство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, транспортна и спедиторска
дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредническа дейност по наемане
за работа лица в чужбина, вкл. и чрез Агенцията
по заетостта, внос, износ и реекспорт на стоки,
строителна дейност и всякакви предприемачески
дейности в сферата на строителството, както и
икономически, консултантски, юридически (без
процесуално представителство) услуги, компютърни
игри, компютърни и Интернет услуги (като малко
предприятие при условията на чл. 1, ал. 3 ТЗ), както
и всякакви други търговски дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Ерджан Дениз.
47101
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2330
от 17.Х.2007 г. по ф.д. № 1138/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отоворност „Галея
08“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Георги Бенковски 15, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажбата им в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, вътрешни и международни превози на пътници и товари, машинопис, копирни
услуги, рекламна дейност (по смисъла на чл. 1,
ал. 3 ТЗ), търговия на дребно и външнотърговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от
едноличния собственик на капитала Галя Живкова
Димитрова.
47102
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2267 от
11.Х.2007 г. по ф.д. № 1094/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Васил Шидеров“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Свиленград, ул. Иларион Макариополски 31, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, внос и износ на стоки, лизинг,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, международен
транспорт, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски (извън случаите по чл. 2,
т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски сделки, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продаж-
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ба, строителство, саниране, ремонт, модернизация
и реконструкция на строителни обекти в страната
и в чужбина. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Васил Кирилов Шидеров.
47103
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2318
от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1125/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Керол
Блайндс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Димитровград, ул. Емилиян Станев 7, вх.
Д, ап. 19, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, консултантска дейност,
комисионни, спедиционни и превозни сделки на
товари в страната и в чужбина, дистрибуторство,
складови сделки, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем, внос и износ на
стоки, строително-монтажна дейност, рекламна и
издателска дейност (като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв. и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала
Юлия Яковлева.
47104
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2327 от
16.Х.2007 г. по ф.д. № 1133/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Талисмани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, ул. Св. св. Кирил и Методий 57, 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, валутни и лицензионни сделки, стоков контрол, комисионни, спедиционни, складови
и превозни сделки, вкл. и таксиметров превоз, лизинг, търговско представителство и посредничество,
рекламни, хотелиерски, туристически, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, както и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Никола
Йовков Василев.
47105
Софийският градски съд на основание чл. 38,
т. 3 във връзка с чл. 41, ал. 3 ЗПП регистрира
саморазпускане и прекратяване на политическа
партия „Съединени демократични сили – десен
демократичен алианс“, рег. по ф.д. № 20044/91 при
СГС, с парт. № 6, т. I�������������������������������
��������������������������������
, рег. ������������������������
VI����������������������
, стр. 16, представлявана от Кузман Георгиев Кузманов от София, ул.
Ген. Гурко 70.
1188
Софийският градски съд на основание чл. 38,
т. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 ЗПП регистрира разпускане на Движение „Безпартийни за демокрация“
представлявано от Кузман Георгиев Кузманов от
София, ул. Генерал Гурко 70, вписано в регистъра
за политическите партии под № 13, т. 1, стр. 50,
по ф. д. № 2057/90.
1189
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
29. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза за колективно управление на някои авторски
и сродни на тях права „Филмаутор“ – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 25.ІІІ.2010 г. в 9 ч.
в салона на Дома на киното, ул. Екзарх Йосиф 37,
при следния дневен ред: 1. изслушване и приемане
на отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2009 г.; 2. изслушване и приемане
на доклада на контролно-финансовата комисия за
2009 г.; 3. приемане на бюджет на Филмаутор за
2010 г.; 4. приемане на допълнение към Правилата
за разпределение на събраните от Филмаутор авторски възнаграждения за отстъпени за управление на
дружеството авторски права. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч. на същото място при
същия дневен ред и ще се счита редовно независимо
от броя на явилите се членове.
612
5. – Управителният съвет на сдружение „Спортен мото клуб М. Тех. Мото – М.Т.М.“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 25.III.2010 г. в 10 ч. в
седалището и адреса на управление на сдружението – София, ул. Топли дол 2Б, ап. 13, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
и за дейността на управителния съвет за периода
на управлението му и приемане на отчета; 2.
представяне, приемане и одобряване на годишните
финансови отчети на сдружението; 3. определяне
на възнаграждение на членовете на управителния
съвет и освобождаване от отговорност на същите за
дейността им; 4. вземане на решение за прекратяване
на сдружението и обявяването му в ликвидация,
определяне на срок за ликвидацията; 5. избиране и
назначаване на ликвидатори; 6. 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 независимо от броя на
присъстващите членове. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в общото
събрание. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на членовете на сдружението на
адреса на управление на сдружението.
615
81. – Управителният съвет на
���������������
Френско-българска търговска камара (ФБТК) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 25.III.2010 г. в 18,30 ч.
в залата на Френския културен институт – София,
ул. Дякон Игнатий 2, при следния дневен ред: 1.
приемане отчет за дейността за периода ноември
2008 – декември 2009 г.; 2. приемане финансов
отчет за 2009 г. и предвиждане за 2010 г.; 3. приемане програма за дейността за 2010 г.; 4. избор на
двама нови членове на управителния съвет. Всички
членове на ФБТК са поканени да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разполжение на членовете на
сдружението преди общото събрание на адрес София, ул. Позитано 15, ет. 1, ап. 3. Регистрацията на
членовете на общото събрание ще се извърши в
18 ч. в деня на събранието. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
618
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1. – Управителният съвет на Съюза на металу рзите в България – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на съюза на
25.ІІІ.2010 г. в 14 ч. в зала 101, ет. 1, на Химикотехнологичния и металургичен университет, бул.
Св. Климент Охридски 8, сграда А, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на СМБ за периода
2008 – 2009 г.; 2. приемане на план за работа на СМБ
за периода 2010 – 2012 г.; 3. приемане на нов устав
на съюза; 4. попълване на състава на управителния
съвет на СБМ; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 15 ч., на същото място и ще
се счита за редовно независимо от броя на присъстващите. Регистрацията на членовете на общото
събрание ще се извърши от 13 до 14 ч. в зала 101.
856
3. – Управителният съвет (УС) на Фондация
„Природа и здраве за България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.III.2010 г. в 13 ч., в София, ул. Триадица 5Б,
ет. 1, офис 129, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на организацията; 2. финансов отчет; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. разни.
989
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Съюз на производителите на растителни
масла и маслопродукти в България – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на 26.ІІІ.2010 г. в 14 ч., в сградата на
Българската стопанска камара, ул. Алабин 16 – 20,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния
съвет за дейността на сдружението от 15.VІ.2005 г.
до 31.ХІІ.2009 г.; проект за решение – ОС приема
отчета за дейността на сдружението за периода от
15.VІ.2005 г. до 31.ХІІ.2009 г.; 2. приемане на годишните финансови отчети на сдружението; проект за
решение – ОС приема отчетите на сдружението за
периода от 15.VІ.2005 г. до 31.ХІІ.2009 г.; 3. приемане бюджета на сдружението за 2010 г.; проект за
решение – ОС приема бюджета на сдружението за
2010 г.; 4. приемане промени в устава на сдружението;
проект за решение – ОС приема предложеното от
УС изменение на устава на сдружението; 5. избор на
управителен съвет и председател на УС; проект за
решение – ОС освобождава досегашните членове на
УС, избира нови членове и избира нов председател.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват лично или чрез упълномощен представител. Подробни писмени материали по дневния ред
са на разположение в седалището на сдружението.
Членовете – юридически лица, се легитимират чрез
удостоверение за актуално състояние. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същото място с един
час по-късно и при същия дневен ред.
699
3. – Управителният съвет на Българската федерация по дартс – София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на БФД на
26.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в седалището на федерацията – София, ж. к. Хиподрума, бл. 107, вх. А, при
следния дневен ред: 1. приемане отчет за дейността
на федерацията; 2. приемане на финансов отчет и
бюджет за 2010 г.; 3. приемане на наредба и спортен календар за 2010 г.; 4. избор на управителен
съвет на БФД.
987
3. – Управителният съвет на Национална организация „Малки български хора“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно общо
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събрание на сдружението на 27.III.2010 г. в 11 ч., в
Русе, в сградата на областна администрация, зала
1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за периода 2007 – 2009 г.; 2. отчет за
финансовото състояние за периода 2007 – 2009 г.;
3. приемане на бюджет за 2010 г.; 4. други. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите.
1101
10. – Управителният съвет на сдружение „Българска макроикономическа асоциация“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 27.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в
София, залата на Института за пазарна икономика,
бул. Патриарх Евтимий 22, ет. 3, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2009 г.
и доклад за финансовото състояние; 2. освобождаване от отговорност членовете на управителния
съвет за изминалия период на 2009 – 2010 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. промени в устава
на сдружението; 5. приемане на нови членове; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред.
825
20. – Управителният съвет на Тенис клуб НСА,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 27.III.2010 г. в 13 ч.,
в седалището на клуба в София, Студентски град,
НСА „Васил Левски“, сектор „Тенис“, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2009 г.;
2. отчет за изпълнението на финансовата дейност и
бюджета за 2009 г.; 3. приемане на бюджет за 2010 г.;
4. промени в ръководните органи на клуба; 5. промени в устава на клуба. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
в 14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите за събранието са на разположение в
седалището на клуба.
797
5. – Управителният съвет на сдружение „Младежка инициативна мисъл за развитие“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, район „Люлин“,
бл. 434, ап. 105, при следния дневен ред: 1. разглеждане на молбата на Анна Иванова за приемането
є за нов член на сдружението; 2. разглеждане на
молбата на Надя Ангелова за освобождаването є
от поста член на управителния съвет и избор на
нов член на управителния съвет; 3. избор на нов
член на управителния съвет; 4. приемане на нов
устав на сдружение „Младежка иницативна мисъл
за развитие“. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе
същия ден в 11 ч., на същото мясот и при същия
дневен ред.
692
20. – Управителният съвет на Българска федерация по Йога към Министерството на физическото
възпитание и спорта, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
федерацията на 28.ІІІ.2010 г. в 12,30 ч. във Велико
Търново, ул. Александър Стамболийски 2, в зала на
Клуб по катерене, планинарство и екстремни спортове „Царевец“ (ККПЕС „Царевец“), при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на управителния
съвет за 2009 г.; 2. отчет на контролния съвет за
2009 г.; 3.приемане на годишния счетоводен отчет за
2009 г.; 4. приемане програма за дейността на БФЙ
за 2010 г.; 5. приемане бюджет на БФЙ за 2010 г.;
6. утвърждаване на спортен календар за 2010 г.;
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7. разни. Поканват се председателите на клубовете – членове на БФЙ, както и упълномощените
от тях лица (чрез пълномощно, заверено с подпис
на председателя и печат на клуба). Препоръчваме
председателите на клубовете да присъстват лично.
Съгласно устава на БФЙога всеки клуб – член на
федерацията, при гласуване има право на един
глас. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
13,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по точките на дневния ред ще са на
разположение след 28.ІІ.2010 г. във Велико Търново, ул. Александър Стамболийски 2 (зад Областна
администрация).
820
1. – Управителният съвет на Националната
съдийска колегия по баскетбол, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно изборно
общо събрание на 28.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в София, в
залата на ет. 5 в Министерството на физическото
възпитание и спорта, бул. Васил Левски 75, при
дневен ред – избор на ново ръководство на сдружение НСКБ. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч.,
същия ден и на същото място.
614
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на индустриалното
свиневъдство в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
29.III.2010 г. в 12 ч., в София, бул. Христо Ботев
17, офис 201, при следния дневен ред: 1. отчет
и информация на УС за дейността на АИСБ за
2009 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет за
2009 г.; 3. приемане на годишния доклад по чл. 40,
ал. 2 ЗЮЛНЦ; 4. освобождаване от отговорност на
членовете на УС за дейността им през 2009 г.; 5.
избор на нов УС на АИСБ и председател на УС;
6. приемане на нови членове на сдружението; 7.
промяна в устава на АИСБ; 8. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
750
10. – Управителният съвет на сдружение „Национална асоциация по биогорива в България“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свива общо
събрание на асоциацията на 29.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в
София, ул. Солунска 22, ет. 5, при следния дневен
ред: 1. приемане годишния отчет на управителния
и контролния съвет за 2009 г.; 2. актуализиране на
състава на членовете на асоциацията – приемане
и изключване на членове; 3. промени в състава на
управителния съвет; 4. смяна на председателя на
УС; 5. промени в състава на контролния съвет; 6.
изменения на устава на асоциацията; 7. приемане
на проектобюджета за 2010 г.; 8. 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 независимо от броя на
присъстващите членове.
722
110. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация на фирмите за професионално почистване и техника в България“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 31.ІІІ.2010 г. в 14 ч.
в София, хотел „Експо“, при следния дневен ред
и предложения за решения: 1. отчетен доклад на
управителния съвет за 2009 г.; 2. приемане на счетоводния отчет за 2009 г.; 3. доклад на контролния
съвет за отчетния период; 4. приемане на промени
в устава, вкл. и промяна на наименованието на
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асоциацията – „Българска асоциация почистване“;
5. освобождаване от длъжност и от отговорност на
членовете на управителния съвет на сдружението
за отчетния период поради изтичане на мандата
им; 6. избор на членове на новия УС за срок три
години; 7. освобождаване от длъжност на членовете
на контролния съвет на сдружението за отчетния
период поради изтичане на мандата им; 8. избор
на членове на новия КС за срок от три години; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден в 15 ч., на същото място и при същия дневен
ред и ще се счита за редовно независимо от броя
на присъстващите членове.
907
3. – Управите лни ят с ъвет на сдру жение с
идеална цел „Българска лига за правата на човека“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо годишно събрание на 1.ІV.2010 г. в 17 ч. в
София, пл. Славейков 11, ет. 3, зала 8, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността през 2008/2009 г.;
2. избор на управителен съвет, контролен съвет,
председател и секретар.
908
3. – Управителният съвет на „Съвет на еврейските жени в България“ – София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 2.ІV.2010 г. в 18,30 ч. в София, бул.
Александър Стамболийски 50, зала „Класна стая
2“, ет. 5, при следния дневен ред: 1. изслушване и
приемане на годишния отчет на УС за дейността на
сдружението през 2009 г.; проект за решение – ОС
приема годишния отчет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 2. приемане на годишния финансов
отчет за 2009 г.; проект за решение – ОС приема
годишния финансов отчет за 2009 г.; 3. приемане
на основни насоки и програма за дейността на
сдружението за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема програма за основните насоки и дейността
на сдружението за 2010 г.; 4. приемане бюджета на
сдружението за 2010 г.; проект за решение – ОС
приема бюджета на сдружението за 2010 г.; 5. избор
на нов председател на управителния съвет с мандат
една година; проект за решение – ОС избира нов
председател на управителния съвет с мандат една
година; 6. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще започне
в 19,30 ч. независимо от броя на присъстващите.
905
10. – Управителният съвет на Българска федерация за скуош, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на федерацията на 2.ІV.2010 г. в 10 ч. София, Студентски град,
Национална спортна академия „Васил Левски“,
зала „Сумо“, при следния дневен ред: 1. промяна
на името на федерацията; 2. промяна на адреса на
федерацията; 3. отмяна на действащия и приемане
на нов устав; 4. освобождаване на действащите
управителен съвет и председател на УС на федерацията и избиране на нови управителни органи за
нов мандат; 5. приемане на нови членове; 6. разни.
796
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Авангардни материали и обработки“
(АМО), София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ кани
всички учредители или техни пълномощници на
общо годишно отчетно събрание на 8.ІV.2010 г. в
15 ч., в Минногеоложкия университет „Св. Иван
Рилски“, зала 303А, при следния дневен ред: 1.
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отчетен доклад за дейността на АМО през 2009 г.;
2. финансов отчет за 2009 г.; 3. проектоплан на
сдружението за 2010 г.
1103
15. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Родителско настоятелство при ОДЗ
№ 46 „Жива вода“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.IV.2010 г. в 18 ч.,
в сградата на ОДЗ № 46 в София, ул. Крайречна 9,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет; 2. освобождаване
и приемане на членове на управителния съвет; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. обсъждане и
приемане на промени в устава на сдружението; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с 1 час по-късно,
на същото място и при същия дневен ред. Писмените материали, свързани с дневниея ред, ще бъдат
на разположение при секретаря на сдружението.
1143
4. – Управителният съвет на СНЦ „Камара на
фирмите, извършващи енергийни обследвания и
сертифициране на сгради“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 9.ІV.2010 г. в 11 ч. в София, хотел
„Шипка“, бул. Тотлебен 34А, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на КФИЕОСС
за 2009 г.; 2. промени в състава на управителния
съвет; проект за решение – ОС променя състава на
управителния съвет по предложения на членовете; 3.
разни. Регистрацията на членовете ще се извършва
от 10 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе един час
по-късно, на същото място и при същия дневен ред,
като ще се счита за редовно колкото и членове да
присъстват. Материалите по дневния ред ще бъдат
изпратени на всички членове на сдружението по
е-майл.
1106
14. – Управителният съвет на сдружение „Български Шнауцер клуб – БШК“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на членовете на 10.ІV.2010 г. в 13 ч. в
София, кв. Бели брези, ул. Битоля, ресторант „Приятели“, при следния дневен ред: 1. приемане на
нови членове; 2. преглед на дейността и финансов
отчет за 2009 г.; 3. избор на ново ръководство – нови
членове на органите на сдружението; 4. обсъждане
на промени в устава на БШК; 5. план за дейността за 2010 г.; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 14 ч.
991
10. – Управителният съвет на Съюза на издателите в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ сви к ва общо с ъбра н ие на с ъюза на
10.ІV.2010 г. в 17 ч. в централата на съюза на ул.
Алабин 58 в София при следния дневен ред: 1.
приемане на отчет за дейността и финансов отчет
за 2009 г.; 2. обсъждане и приемане на план за дейността и бюджет на съюза за 2010 г.; 3. обсъждане
и приемане на изменения и допълнения към устава
на съюза; 4. разни.
902
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национален център по осиновяване“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 12.IV.2010 г. в 10 ч., в
София, район „Средец“, ул. Любен Каравелов 82,
ет. 1, при следния дневен ред: 1. разглеждане на
молбите за прекрятяване членството на досегашни
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членове на сдружението; 2. разглеждане молбите
за приемане на нови членове в сдружението; 3.
промяна в начина на свикване на общо събрание;
4. приемане на нов устав на сдружението; 5. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1104
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска смесена масонска ложа
„Средец“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 12.ІV.2010 г. в
10 ч. на адреса на управление в София, ул. Мануш
войвода 1, ет. 1, ап. 3, при следния дневен ред: 1.
изменение в устава на сдружението; проект за решение – ОС изменя чл. 18, ал. 1 от устава; 2. избор
на нов управителен съвет; проект за решение – ОС
избира за членове на управителния съвет лицата
Иван Петков Тончев, Станислав Иванов Кутев и
Пламен Иванов Борисов. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички
членове на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред и може да се проведе колкото и
членове да се явят.
1147
12. – Изпълнителното бюро (управителният
съвет) на Българския олимпийски комитет, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно отчетно общо събрание на сдружението на 14.ІV.2010 г.
в 11 ч. в София, Грандхотел „София“, ул. Гурко 1,
ет. 2, зала „София“, при следния дневен ред: 1. приемане на отчета за дейността на БОК за периода от
септември 2009 г. до април 2010 г.; 2. приемане на
счетоводния отчет и доклада на одитора за 2009 г.; 3.
приемане на доклада на председателя на контролния
съвет за периода септември 2009 г. – април 2010 г.;
4. приемане на програма за дейността на БОК за
2010 г.; 5. приемане на бюджет на БОК за 2010 г.; 6.
разни. Материалите по дневния ред са на разположение на членовете в седалището на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
1077
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Бобошевско Възраждане“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 14.IV.2010 г. в 18 ч., в
седалището на сдружението в София, ул. Алабин
50, вх. А, ет. 4, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на сдружението, изготвен
от УС; 2. приемане на годишен бюджет, изготвен
от УС; 3. прпиемане на годишен финансов отчет,
изготвен от УС; 4. назначаване на независим финансов одитор, който да завери годишния финансов
отчет на сдружението, при условията на Закона
за счетоводството; 5. обсъждане на подадените
молби за прекратяване на членство; 6. приемане
и изключване на нови членове; 7. промяна в ръководните органи на сдружението; 8. изменения и
допълнения на устава на сдружението. 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.
1130
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Институт за социални ценности
и структури „Иван Хаджийски“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 15.ІV.2010 г. в София,
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ул. Гурко 12, в 11 ч. при следния дневен ред: 1. освобождаване от длъжност и отговорност на директора
на сдружението Петър-Емил Иванов Митев; 2. избор
на нов директор на сдружението; 3. освобождаване
от длъжност и отговорност на членовете на управителния съвет; 4. избор на нов управителен съвет;
5. промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 6. изключване на съдружници;
7. приемане на нови съдружници; 8. приемане на
нов устав на сдружението. Регистрацията започва
в 10 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.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в седалището на сдружението.
988
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска асоциация по информационни системи „БУЛАИС“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
16.ІV.2010 г. в 16 ч. на адреса на управление на
сдружението, София, район „Лозенец“, бул. Джеймс
Баучер 5, Факултет по математика и информатика при СУ „Свети Климент Охридски“, зала 325,
при следния дневен ред: 1. отчитане дейността на
сдружението за 2009 г.; 2. планиране дейността на
сдружението за 2010 г.; 3. разни.
899
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Отечествен съюз“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.ІV.2010 г. в 10 ч. в София в
сградата на хотел „Триада“, на адрес: ул. Венера 5,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет; 2. приемане на
отчет за дейността на контролния съвет; 3. приемане
на отчет за изпълнение на бюджета за 2009 г.; 4.
утвърждаване на бюджета за 2010 г.; 5. избор на
национален съвет и на контролен съвет; 6. избор
на председател; 7. утвърждаване на програма за
дейността за периода 2010 – 2014 г.; 8. промени в
устава на сдружението; 9. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 10 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
640
11. – Управителният съвет на Българската
академия на науките и изкуствата (БАНИ), София,
на основание на чл. 26 ЗЮЛНЦ поканва всички
академици, дописни членове, член-наблюдатели и
почетни членове на БАНИ да присъстват на общо
събрание на БАНИ на 17.ІV.2010 г. в 10,30 ч. в залата на ул. Здраве 2, ет. 2, аудитория № 1, София,
при следния дневен ред: 1. отчет от ръководството
за работата на БАНИ за периода от юни 2009 г.
до началото на април 2010 г.; 2. предложение за
промени в устава на БАНИ; 3. номинация на нови
членове на БАНИ; 4. разни.
911
5. – Управителният съвет на сдружение „Чехословашки клуб в България Т.Г. Масарик“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на 18.ІV.2010 г. в 9 ч. в сградата на сдружението в София, ул. Кракра 15, при следния дневен
ред: 1. приемане отчетите на управителния съвет
и на контролната комисия; 2. промени в устава на
сдружението; 3. избиране на нов управителен съвет
и нова контролна комисия и вземане на решение
за освобождаване от отговорност на бившите членове на посочените органи. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
906
1. – Управителният съвет на Съюза на математиците в България, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ, чл. 5, ал. 2 от устава на СМБ и решение
на УС свиква общо събрание на СМБ на 18.IV.2010 г.
в 11 ч., в Мултимедийната зала на Института по
математика и информатика при БАН, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 8, София, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на УС на СМБ за 2009 г.; 2.
приемане финансовия отчет на СМБ за 2009 г.; 3.
приемане финансовия план на СМБ за 2010 г.; 4.
разни.
1078
20. – Управителният съвет на Сдружение на
Югозападните общини – Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо
събрание на 26.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в заседателната
зала на хотел „Езерец“ в Благоевград, бул. Пейо
Яворов № 2, при следния дневен ред: 1. обсъждане
на възможност за регистриране на клон на СЮЗО
в София; 2. приемане на отчет за дейността за
2009 г.; 3. приемане на финансов отчет за 2009 г.; 4.
приемане на промени в устава; 5. избор на членове
на управителния съвет; 6. избор на председател
и заместник-председател на УС; 7. избор на контрольор и заместник-контрольор; 8. приемане на
работна програма за 2010 г.; 9. приемане на бюджет
за 2010 г.; 10. други. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
един час по-късно, на същото място независимо
от броя на присъстващите.
715
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Европейският избор на Благоевград“ – ЕИБ, Благоевград, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на сдружението на 9.IV.2010 г. в 18 ч., в Благоевград, бул.
Пейо Яворов 2, хотел „Езерец“, при следния дневен ред: 1. приемане и изключване на членове на
сдружението; 2. приемане и одобряване на отчета
за дейността на управителния съвет; 3. изменение
и допълване на устава на сдружението и адреса и
седалището му; 4. освобождаване и избор на членове на управителния съвет и избор на председател.
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.
847
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Македония – Арт“, Благоевград, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.ІV.2010 г. в 17 ч. в залата на СБХ на ул. Крали
Марко 8, в Благоевград, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
2009 г.; 2. отчет на КС за 2009 г.; 3. приемане на
бюджет за 2010 г.; 4. преобразуване на сдружението
от сдружение за осъществяване на дейност в частна
полза в сдружение за осъществяване на дейност
в обществена полза; 5. приемане на нов устав и
подписването му; 6. потвърждаване мандата на
членовете на УС и на КС и на техните председатели.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същото място и при същия дневен ред независимо
от това дали е налице кворум.
1073
5. – Управителният съвет на СК по борба „Ястреб“ – гр. Бобов дол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на сдружението в гр. Бобов
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дол на 10.ІV.2010 г. в 17 ч. в зала по борба „Спартак“ при следния дневен ред: 1. промени в устава;
2. избор на нови ръководни органи на клуба за
пререгистрацията.
663
2��������������������������������������������
. – Управителният съвет на „����������������
Регионална Лозаро-винарска камара „Южно Черноморие“, Бургас, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на камарата на 25.III.2010 г. в 9,30 ч.
в Бургас, ул. Цар Петър 1, в заседателната зала на
2-рия етаж на Областната управа, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад за дейността на камарата за
2009 г.; 2. избор на членове за третия двугодишен
мандат на РДК на РЛВК „Южно Черномире“; 3.
разни. Регистрацията за участие започва в 9 ч. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред и на същото място независимо
от броя на явилите се членове.
995
11. – Уп р а в и т е л н и я т с ъв е т н а Уи н д с ър ф
клуб – Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 26.III.2010 г. в 18 ч., в клуба – Бургас, Приморски парк, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на председателя на сдружението;
2. финансов отчет; 3. избиране на председател на
управителния съвет; 4. избиране на членове на
управителния съвет; 5. 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.
619
12. – Управителният съвет на СНЦ „Регионален младежки съюз“, Бургас, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 28.ІІІ.2010 г. в 11 ч. в Бургас, ж. к.
Братя Миладинови, бл. 4, вх. Е, ет. 2, ап. ляв, при
следния дневен ред: 1. внасяне на отчет за дейността на сдружението; 2. избор на нов председател и
УС на сдружението; 3. промени в устава на СНЦ
„Регионален младежки съюз“; 4. 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. Поканват се всички членове на сдружението да вземат участие в редовното
общо събрание.
1060
20. – Управителният съвет на Спортен клуб
„Морски дракон“, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 30.ІІІ.2010 г. в
16 ч. в офиса на клуба в Бургас 8000, ул. Трайко
Китанчев 22, ет. 1, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба за 2009 г.; 2. приемане
на счетоводен отчет и баланс на клуба за 2009 г.;
3. приемане на одиторски доклад за заверка на
годишния счетоводен отчет на клуба за 2009 г.; 4.
приемане на нови членове; 5. промяна на устава и
управителния съвет на клуба; 6. разни. Поканват се
всички членове на сдружението да вземат участие
в общото събрание. Регистрацията на членовете ще
започне в 15 ч. в деня на провеждане на общото
събрание. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден
в 17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Материалите по дневния ред са на разположение
на членовете в офиса на сдружението в Бургас
8000, ул. Трайко Китанчев 22, ет. 1, всеки работен
ден от 13 до 16 ч. При поискване те се предоставят
безплатно на членовете.
763
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5. – Управителният съвет на Институт за регионални стратегии, Бургас, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на членовете на сдружението на 31.III.2010 г. в 16 ч.
в офиса на сдружението в административната сграда на „Пристанище Бургас“ – ЕАД, в Бургас, ул.
Ал. Батенберг 1, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2009 г.; 2. приемане
на счетоводен отчет и баланс на сдружението за
2009 г.; 3. приемане на одиторски доклад за заверка
на годишния счетоводен отчет на сдружението за
2009 г.; 4. приемане на нови членове; 5. промяна
на устава и управителния съвет на сдружението; 6.
разни. Поканват се всички членове на сдружението
да вземат участие в общото събрание. Регистрацията
на членовете ще започне в 15 ч. в деня на провеждане на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Материалите по дневния ред са
на разположение на членовете в офиса на сдружението в Бургас, ул. Ал. Батенберг 1, всеки работен
ден от 13 до 16 ч. При поискване те се предоставят
безплатно на членовете.
632
15. – Управителният съвет на УН при ОУ „Васил
Левски“, гр. Българово, община Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на УН
на 30.III.2010 г. в 16,30 ч., в салона на читалище
„Съгласие“ в гр. Българово, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на УС на УН при ОУ
„Васил Левски“ за изтеклия период; 2. доклад на
ревизионната комисия; 3. избор на нов УС на УН
и членове на контролно-ревизионната комисия.
Поканват се да присъстват всички членове на УН
при ОУ „Васил Левски“ или упълномощени от тях
лица. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17,30 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се.
725
3. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация на корабопритежателите“ (Браншова
организация), Варна, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 8.IV.2010 г. от 11 ч. в
офиса на „Параходство БМФ“ – АД, Варна, бул.
Приморски 1, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността през 2009 г.; 2. приемане на
план-програма за дейността през 2010 г.; 3. приемане
на бюджет за 2010 г.; 4. промени в устава на БАК;
5. други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието се ще се проведе същия ден
в 12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Всички материали по дневния ред на събранието
са на разположение на членовете в офиса на БАК,
във Варна, м-ст Св.Никола № I-967.
1076
6. – Управителният съвет на сдружение „Тракийско дружество „Капитан Петко войвода“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
дружеството на 14.ІV.2010 г. в 17,30 ч. във Варна, бул.
Вл. Варненчик 61, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на УС през периода март 2009 г. – април 2010 г.; 2. приемане бюджета на дружеството
за 2010 г.; 3. промени в устава на дружеството; 4.
промени в ръководните органи на дружеството;
5. разни. Регистрацията на делегатите ще започне
в 17 ч. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
764
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1. – Управителният съвет на Асоциацията на студентите-медици в България – Варна“ (АСМБ – Вар
на) на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 15.ІV.2010 г. в 17 ч. в първа аудитория
на Медицинския университет – Варна, при следния
дневен ред: 1. прием на кворум; 2. избор на протоколчик на общото събрание; 3. избор на комисия по
избора; 4. отчет на УС за изминалия мандат; 5. избор
на председател на общото събрание на АСМБ – Вар
на; 6. избор на председател на АСМБ – Варна; 7.
избор на УС на АСМБ – Варна; 8. други.
1057
12. – Управителният съвет на Спортен клуб
по стрелба с лък, компаунд и арбалет „Етър 78“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 25. III. 2010 г. в 17 ч. в сградата на спортен
комплекс „Юнак“ при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността на клуба през
2009 г.; 2. промени в управителния съвет; 3. промени в устава на клуба; избор на делегати за ОС на
БФС; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите.
674
8. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Сдружение фолклорен ансамбъл
„Търновче“, Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 30.ІІІ.2010 г. в
18 ч. в лекционната зала на Военен клуб – Велико
Търново, пл. Майка България 1, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС за дейността на сдружението за
2009 г.; 2. приемане основни насоки за дейността
през 2010 г.; 3. обсъждане и приемане на проектобюджет за 2010 г.; 4. избор на нов управителен
съвет. 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.
762
15. – Управителният съвет на Плувен клуб „Чепинец“, Велинград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно-изборно събрание на 30.ІV.2010 г.
в 17 ч. във Велинград, ул. Васил Априлов 5, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет за дейността на ПК „Чепинец“ през
периода 2005 – 2009 г.; 2. приемане на финансов
отчет на клуба за периода 2005 – 2009 г.; 3. избор
на председател и управителен съвет на клуба; 4.
избор на контролен съвет; 5. разни.
821
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб „Бдин“, Видин,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на сдружението на 6.IV.2010 г. в 17 ч., във
Видин, стадион „Георги Бенковски“, ет. 1, зала за
пресконференции, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на председателя и за дейността на УС
на ФК „Бдин“, Видин; проект за решение – ОС приема отчета за дейността на председателя и на УС;
2. освобождаване на членове на УС от длъжност и
отговорност; проект за решение – ОС освобождава
членове на УС от длъжност и отговорност; 3. избор
на нов управителен съвет; проект за решение – ОС
избира нов УС; 4. промени в устава на сдружението; проект за решение – ОС приема предложените
промени в устава на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението. Писмените
материали за общото събрание на ФК „Бдин“, Видин,
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са на разположение на желаещите да се запознаят с
тях в седалището на клуба: Видин, стадион „Георги
Бенковски“, ет. 1, канцелария на клуба.
1140
8. – Управителният съвет на СНЦ „Помощник
фармацевти без граници“, Враца, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 23 от устава на сдружението
свиква редовно общо събрание на сдружението
(отчетно-изборно) на 15.IV.2010 г. в 19 ч., в залата
на Клуба на търговския работник – Враца, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението през периода 2007 – 2009 г.; проект
за решение – ОС приема отчета на УС за периода
2007 – 2009 г.; 2. извършване на промени в устава
на сдружението; проект за решение – ОС приема
предложените промени в устава – ал. 3 и 5 на чл. 23
и чл. 15, ал. 1; 3. разни. Регистрацията на членовете на сдружението или техните пълномощници за
участието в работата на общото събрание започва в
16 и ще приключи в 19 ч. Материалите по дневния
ред на общото събрание са на разположение на
членовете на сдружението в седалището на сдружението всеки работен ден. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред независимо от броя
на членовете.
1131
1. – Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна
полза с наименование: Клуб „Веселие“ – Габрово,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 2.ІV.2010 г. в 14 ч. в Габрово,
ул. Напредък 7, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване на сдружението и
обявяването му в ликвидация, определяне на срок
за завършване на ликвидацията; 2. избор на ликвидатор; 3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието да се проведе същия ден
в 15 ч., на същото място и при същия дневен ред.
819
5. – Управителният съвет на фондация „Сила
за живот“, Габрово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.IV.2010 г. в 10 ч., в
Габрово, ул. Скобелевска 14, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчетен доклад за дейността
на фондация „Сила за живот“ от председателя на
УС за 2009 г.; 2. приемане на годишен финансов
отчет за 2009 г.; 3. освобождаване и избор на нови
членове на УС; 4. други. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
661
1. – Управителят на Спортен клуб за приложна стрелба и еърсофт „Алфа метал“, Габрово, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо
събрание на спортния клуб на 22.ІV.2010 г. в 18 ч.
в сградата на „Метал Секюрити груп“ – ЕООД,
Габрово, ул. Стефан Караджа 3, при следния дневен
ред: 1. промяна на целите на клуба; 2. други.
1153
1. – Управителният съвет на Хандбален клуб
„Раховец – 2008“, Горна Оряховица, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 25.ІІІ.2010 г.
в 18 ч. в Спортна зала „Никола Петров“ при следния
дневен ред: 1. отчет за изтеклия период; 2. приемане
на финансов план за 2010 г. ; 3. текущи. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден на същото място в 19 ч.
при същия дневен ред.
679
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20. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Старт клуб“, Горна Оряховица, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
31.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в Горна Оряховица, ул. Славянска
19Б, при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за освобождаване на членовете на управителния
съвет на сдружението; 2. вземане на решение за
освобождаването им като членове на сдружението; 3. вземане на решение за назначаване на нови
членове на сдружението; 4. вземане на решение за
избиране на нови членове на управителния съвет
на сдружението; 5. вземане на решение за промяна
на адреса на управление на сдружението; 6. вземане
на решение за промяна на името на сдружението на
„Фитнес зон клуб“, Горна Оряховица; 7. приемане
на нов устав на сдружението от новите членове
на общото събрание; 8. избор на нов председател
на управителния съвет на сдружението; 9. 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. Всички
писмени материали относно промените, които ще
се обсъждат на събранието, ще са на разположение
на всички членове на сдружението и се намират
на адреса на управлението.
761
7. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел Спортно дружество „Локомотив 93“,
Горна Оряховица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 8.ІV.2010 г. в 17 ч. в залата на
Младежки дом – гр. Горна Оряховица, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 2. промени в управителния съвет; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 18 ч. същия
ден, на същото място и при същия дневен ред.
1146
12. – Управителният съвет на СНЦ „Хандбален
клуб „Енергетик“, гр. Гълъбово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
15.IV.2010 г. в 18 ч., в Спортна зала „Енергетик“,
гр. Гълъбово, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. освобождаване на
членовете на управителния съвет; 3. избор на нов
управителен съвет; 4. освобождаване на председателя на сдружението; 5. избор на нов председател на
сдружението; 6. промени в устава на сдружението; 7.
разни. Всички членове на сдружението са поканени
да присъстват лично или да упълномощят свой
представител за участие в събранието и вземане
на решения от него.
954
4. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Туристическо дружество „Рилски езера“,
Дупница, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете си на 25.III.2010 г. в 17 ч.
в залата на Община Дупница при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2009 г.; 2.
отчет на инспектората за 2009 г.; 3. приемане на
бюджета за 2010 г.; 4. избор на ново ръководство;
5. избор на делегат за общото събрание на БТС; 6.
приемане на нови членове. При липса на кворум
на основание чл.27 ЗЮЛНЦ събранието се ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
716
12. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Диана 2001 – РЛС“, Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
6.IV.2010 г. в 9 ч. в седалището на организацията
в Елхово, област Ямбол, в залата на Газостан-
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ция – Бургаски път, при следния дневен ред: 1.
определяне числеността и легитимността на членовете на общото събрание; 2. приемане на промени
в устава на сдружението; 3. приемане на промени
в УС на сдружението – численост и личности; 4.
текущи.
1100
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фермер Завет – 2007“, гр. Завет,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.ІІІ.2010 г. в 16 ч. в заседателната зала
на Общинска администрация Завет при следния
дневен ред: 1. отчет на работата на УС за периода
2007 – 2009 г.; 2. освобождаване от отговорност на
УС; 3. избор на нов управителен съвет на СНЦ; 4.
избор на председател на УС; 5. вписване на промените; 6. разни.
717
10. – Управителният съвет на училищно настоятелство „Даскал Ботьо“ към ОУ „Христо Ботев“,
Калофер, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
12.IV.2010 г. в 13 ч. в сградата на ОУ „Христо Ботев“
в Калофер, ул. Старчовец 2, при следния дневен ред:
1. отчет на дейността на училищно настоятелство
„Даскал Ботьо“ към ОУ „Христо Ботев“, Калофер,
през изминалия период; 2. обсъждане и приемане
на изменения и допълнения в устава на училищно
настоятелство „Даскал Ботьо“ към ОУ „Христо
Ботев“, Калофер; 3. избор на нов управителен съвет на настоятелството. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 14 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
766
10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Ботев гр. Криводол“,
Криводол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 12.IV.2010 г. в 10 ч. в Криводол, ул.
Освобождение 13, в заседателната зала на община
Криводол при следния дневен ред: 1. вземане на
решение за изслушване и приемане на отчета за
дейността на сдружението; 2. вземане на решение
за освобождаване на членовете на управителния
съвет на сдружението; 3. вземане на решение за
избор на нови членове на управителния съвет на
сдружението; 4. вземане на решение за освобождаване на членовете на контролната комисия на
сдружението; 5. вземане на решение за избор на нови
членове на контролната комисия на сдружението;
6. вземане на решение за приемане на изменения
в устава на сдружението, изразяващи се в промяна
на наименованието – сдружение с нестопанска цел
„Общински футболен клуб „Ботев гр. Криводол“ и
промяна в начина на свикване на общото събрание;
7. решение за вписване в централния регистър при
Министерството на правосъдието на Република
България; 8. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 11 ч. при същия дневен ред. Членовете
на сдружението могат да се запознаят с писмените
материали по дневния ред на посочения адрес от
10 до 16 ч. всеки работен ден.
1144
21. – Управителният съвет на сдружение „Съвет по туризъм – Кюстендил“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 25. III. 2010 г. в
16 ч. в Кюстендил, бул. България 55, конферентната зала на Регионалния исторически музей, при
следния дневен ред: 1. приемане отчета за работата
на сдружение „Съвет по туризъм – Кюстендил“ за
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периода 2007 – 2009 г.; 2. приемане на финансовия
отчет на сдружението за периода 2007 – 2009 г.;
3. освобождаване от длъжност на членовете на
управителния и контролния съвет; 4. изменение
и допълнение на устава на сдружението; 5. избор
на нов управителен и контролен съвет; 6. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
624
1. – Управителният съвет на сдружение „Сдружение приятели на Америка – 2006“, Ловеч, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.III.2010 г. в 17,30 ч. в Американския център
в Ловеч, пл. Тодор Кирков 10, при следния дневен
ред: 1. доклад на управитения съвет за дейността
на сдружението за 2009 г.; 2. избор на нов управителен и контролен съвет; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се
отлага за същия ден в 18,30 ч. и ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред независимо
от броя на присъстващите членове на сдружението.
677
10. – Управителният съвет на сдружение „Туристическо дружество „Еделвайс“, гр. Лозница, област
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 31.III.2010 г. в 17 ч. в заседателната зала
на Общинска администрация – гр. Лозница, област
Разград, ул. Васил Левски 6, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС за 2009 г.; 2. отчет
на инспектората (контролния съвет) за 2009 г.; 3.
приемане на изменения в устава на дружеството; 4.
избор на нов УС и председател на УС; 5. избор на
нов инспекторат (контролен съвет) и председател
на КС; 6. избор на делегат за общото събрание на
сдружение „БТС“; 7. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите
членове на сдружението.
673
2. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Ловно-рибарско дружество – Мездра“,
Мездра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 29.ІV.2010 г. в 10 ч. в
ресторант „Родина“, Мездра, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет на сдружението; 2. отчет на контролно-ревизионната комисия
на сдружението; 3. приемане на финансов план за
2010 г. на сдружението;; 4. определяне размера на
членския внос за 2011 г.; 5. определяне представител
на сдружението в НЛРС; 6. обсъждане на промени в
устава на сдружението. Норма на представителност:
1 делегат на 15 членове. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден след 1 час, на същото място и
при същия дневен ред.
826
10. – Съветът на настоятелите на сдружение
„Училищно настоятелство „Климент Охридски“,
Монтана, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 31.ІІІ.2010 г. в 14 ч. в Монтана,
ул. Юлиус Ирасек 7, при следния дневен ред: 1.
отчет на съвета на настоятелите; 2. приемане на
нови членове; 3. избор на съвет на настоятелите.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 16 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
900

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

3. – Управителният съвет на Спортен клуб по
хокей на трева „Алада“ – гр. Неделино, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ кани всички членове на клуба на
общо събрание на 26.ІІІ.2010 г. в 18 ч. в офиса на
спортния клуб в гр. Неделино, ул. Напредък 99, при
следния дневен ред: 1. промяна в устава; 2. други.
633
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежко бъдеще в Европа“,
гр. Омуртаг, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на сдружението на
2.ІV.2010 г. в 17 ч. в гр. Омуртаг, ул. Искър 15, вх. В,
ап. 15, при следния дневен ред: 1. приемане баланса,
съставен от ликвидаторите, и доклад към него; 2.
вземане на решение за заличаване на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието се отлага с 1 час по-късно в 18 ч. и ще
се проведе на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на присъстващите, като се
счита за законно.
1056
2. – Управителният съвет на училищно настоятелство при ЦДГ „Дъга“ – Пазарджик, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 24.ІІІ.2010 г. в
17,30 ч. в сградата на детската градина, Пазарджик,
ул. Патриарх Евтимий 12, при следния дневен ред;
1. отчет на дейността на УН при ЦДГ „Дъга“ за
изминалия период; 2. приемане на нови членове
на УН при ЦДГ „Дъга“; 3. избор на ново ръководство на училищното настоятелство – управителен
съвет на УН при ЦДГ „Дъга“; 4.промени в устава;
5. организационни – разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., при същия дневен
ред и на същото място.
678
1. – Управителният съвет на Сдружението за
взаимопомощ на учителите – Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 25. III. 2010 г. в 18,30 ч. в Пазарджик,
механа „Трифон Зарезан“ (на гърба на Младежкия
дом), при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за дейността на СВУ – ВСК за 2009 г. и приемане на предложение за решения; 2. отчетен доклад
на РК към СВУ за 2009 г.; 3. приемане на бюджет
и щат за 2010 г. Материалите за събранието са на
разположение на членовете в офиса на сдружението.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
626
2. – Съветът на настоятелите на сдружение
с нестопанска цел „Училищно настоятелство на
гимназия „Иван С. Аксаков“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо годишно-отчетно
събрание на членовете си на 26.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в
гимназия „Иван С. Аксаков“ в Пазарджик, ул. Сан
Стефано 1, компютърен кабинет № 1, при следния
дневен ред: 1. отчет за работата на настоятелството
през учебната 2008/2009 г.; 2. отчет за финансовото
състояние на училищното настоятелство; 3. освобождаване по лично волеизявление на членове на
съвета на настоятелите; 4. избор на нови членове
на съвета на настоятелите на училищното настоятелство. 5. запознаване с акцентите и приоритетите
на работата на ръководството на гимназия „Иван
С. Аксаков“, Пазарджик. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
824
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1. – Управителният съвет на сдружението „Дружество на пазарджишките художници“, Пазарджик,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 27.ІІІ.2010 г. в 10 ч. в галерия „Георги Машев“,
Пазарджик, ул. 2 януари 19, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на нов устав на ДПХ;
2. обсъждане и приемане на тригодишна програма
за работа на ДПХ; 3. обсъждане и приемане на годишен календарен план на изложбите и дейността
на управителния съвет; 4. обсъждане и приемане
на годишен бюджет на ДПХ за 2010 г.; 5. доклад
за констатациите от финансовата ревизия на УС за
периода 2006 – 2009 г.; 6. други.
823
8. – Съветът на настоятелите на Училищно
настоятелство към СОУ „Георги Бенковски“, Пазарджик, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 14.ІV.2010 г. в 17 ч. в Пазарджик, бул.
Хр. Ботев 38, в лекционната зала на училището
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3. освобождаване
и приемане на членове на съвета на настоятелите;
4. разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
827
15. – Управителният съвет на сдружение „Българска култура“, Перник, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
членовете на сдружението на 7.ІV.2010 г. в 10,30 ч.
на партера в сградата на управление на сдружението на адрес: Перник, пл. Кракра 1, при следния
дневен ред: 1. вземане на решение за прекратяване
на дейността на сдружението; 2. определяне на лик
видатор във връзка с прекратяване на дейността
на сдружението и откриване на производство по
ликвидация и срок, в който следва да завърши; 3.
оправомощаване на лице, което да извърши всички
действия в Пернишкия окръжен съд във връзка с
прекратяване на сдружението; 4. разни. Поканват
се всички членове да присъстват лично или чрез
упълномощени представители. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 11,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове.
720
1. – Съветът на настоятелите на сдружение „Училищно настоятелство при ПГВАД „Христо Ботев“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 22.ІV.2010 г. в 17,30 ч.
в сградата на ПГВАД „Христо Ботев“ в Пловдив
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността през
2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3. приемане на
план за дейността през 2010 г.; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 18,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
993
10. – Управителният съвет на Боксов к луб
„Ботев“, Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на сдружението на
6.IV.2010 г. в 18 ч. в седалището на сдружението в
Пловдив, ул. Източен 10, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
отчетния период; 2. освобождаване и приемане на
нови членове на сдружението; 3. освобождаване на
членове на управителния съвет и избор на нови
членове на управителния съвет; 4. обсъждане и
приемане изменения в устава на сдружението. При
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липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно същия ден,
на същото място и при същия дневен ред.
840
12. – Управителният съвет на сдружение с общественополезна дейност „Комитет „Родолюбие“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно общо събрание на 6.IV.2010 г. в 18 ч. на
адреса на управление на дружеството в Пловдив,
бул. Шести септември 51, при следния дневен ред:
1. приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2008 и 2009 г.; 2. отчет за дейността
на сдружението; 3. освобождаване от длъжност и
отговорност председателя и членовете на УС; 4.
избор на нов управителен съвет и председател на
сдружението; 5. обсъждане и приемане на изменения
в устава на сдружението. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
1 час по-късно същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
841
20. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Армейски клуб по стрелба „Тракия“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно събрание на членовете на сдружението
на 26.III.2010 г. в 17 ч. в Пловдив, бул. Марица 83,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния
доклад и финансовия отчет на управителния и
контрония съвет за 2009 г.; 2. приемане на решение за освобождаване от отговорност на лица от
състава на управителните органи; 3. приемане на
бюджета за 2010 г.; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. разни. Материалите по дневния
ред са на разположение на членовете в Пловдив,
бул. Марица 83. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия
ден в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове.
672
75 . – Р ъ к о в о д с т в о т о н а АФД „ Х о м е н т мен“ – Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички членове на организацията на отчетно-изборно събрание на 28.ІІІ.2010 г. в 12 ч. в
Пловдив, Арменски културен дом, ул. Турист 2,
при следния дневен ред: 1. избор на председател
на събранието; 2. отчет за дейността на организацията през периода 2003 – 2009 г.; 3. финансов
отчет за периода 2003 – 2009 г.; 4. дебати по двата
отчета; 5. обсъждане и приемане на устав на АФД
„Хоментмен“ – Пловдив; 6. гласуване на брой
членове на новото ръководство; 7. избор на ново
ръководство; 8. други.
659
12. – Управителният съвет на СНЦ „Дом на културата на ТПК – Ансамбъл „Ръченица“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 7.ІV.2010 г. в 18 ч.
на адрес: Пловдив, ул. Иван Перпелиев 5, при следния дневен ред: 1. промяна на наименованието на
сдружението на „Танцов ансамбъл „Ръченица“; 2.
изменения на устава на сдружението; 3. освобождаване на членовете на досегашния УС и избор на
нов УС. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час по-късно
на същото място и при същия дневен ред при условията на спадащ кворум.
1145
12. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Джудо и джу джуцу клуб „Спартак“,
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 17.IV.2010 г. в 10,30 ч. в Пловдив, ул.
Македония 6, при следния дневен ред: 1. освобож-
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даване на председателя на УС на сдружението; 2.
освобождаване на членовете на управителния съвет
на сдружението; 3. освобождаване на членовете на
контролния съвет на сдружението; 4. освобождаване
на членове на сдружението; 5. избор на председател
и членове на управителния и контролния съвет.
903
8. – Управителният съвет на Сдружението на
ловците и риболовците в гр. Попово, област Търговище, на основание чл. 26 ЗЛЮНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 15.ІV.2010 г. в 9 ч. в
седалището на сдружението в Попово, кв. Сеячи,
при следния дневен ред: 1. отчет на сдружението за
2009 г.; 2. приемане счетоводния отчет за приходите
и разходите и баланса за 2009 г., щата, бюджета и
плана за основните дейности за 2010 г.; 3. отчет на
контролния съвет; 4. утвърждаване членския внос за
2011 г.; 5. промени в устава; 6. разни: потвърждаване
решенията на ЛРД и УС за прием на членове; одобряване сключване на договор за ОЛТ съвместно с
ДЛС „Черни Лом“, Попово; потвърждаване размера
на премиите, изплащани за отстрел на вреден дивеч; разпореждане с имуществото на сдружението.
1132
1. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Радомир“ – Радомир, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 10.ІV.2010 г. в 10 ч. в седалището на
сдружението в Радомир при следния дневен ред:
1. отчет на УС на ЛРС „Радомир“ за периода април 2009 – април 2010 г.; 2. отчет на КРК на ЛРС
„Радомир“ за периода април 2009 – април 2010 г.;
3. приемане на план за работа на ЛРС „Радомир“
за 2010 г.; 4. приемане на бюджета на ЛРС „Радомир“ за 2010 г.; 5. приемане промени в устава на
ЛРС „Радомир“; 6. избор на представители на ЛРС
„Радомир“ в ОС на НЛРС „СЛРБ“; 7. разни. При
липса на кворум за провеждане на общото събрание на сдружението на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе в същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
910
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Младежки център – Разград“,
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 28.ІІІ.2010 г. в 10 ч. на
адрес: Разград, ул. Иван Вазов 7, ет. 2, офис 9, при
следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет
за дейността му; 2. освобождаване на председателя
на УС и управителния съвет; 3. вземане на решение за прекратяване на дейността на сдружението
и обявяването му в ликвидация; 4. определяне на
срок за ликвидация; 5. избор на ликвидатор; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час и ще
се проведе в 11 ч. на същото място и при същия
дневен ред независимо от наличния кворум. Регистрацията на членовете на сдружението за участие
в общото събрание ще започне един час преди
общото събрание. За регистрацията си членовете
трябва да представят документ за самоличност.
Пълномощниците на членовете трябва да представят
и писмено пълномощно.
759
15. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Калагия“, Русе, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на клуба на 3.IV.2010 г. в 10 ч. в Русе, ул. Райко
Даскалов 4, при следния дневен ред: 1. доклад за
отчетния период; 2. промяна в устава на сдружението; 3. избор на нов УС. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
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се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред независимо от броя на присъстващите членове.
1139
10. – Управителният съвет на КДС „Саргон“,
Русе, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба на 6.ІV.2010 г. в 18,30 ч. в Русе,
Стрелбищен комплекс „Универсис“, при следния
дневен ред: 1. избор на УС; 2. основни насоки и
програма за дейността на клуба; 3. доклад за дейността на клуба; 4. приемане на годишен бюджет
на клуба.
1059
10. – Управителният съвет на Фондация „Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 19, ал. 2 от Учредителния акт
свиква общо събрание на 24.ІІІ.2010 г. в 11 ч. и
30 мин. в Свищов, ул. Ем. Чакъров 2, при следния
дневен ред; 1. приемане на отчета за дейността на
фондацията през 2009 г.; 2. приемане на бюджет
на фондацията за 2010 г.; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 12 ч. и 30 мин., на същото
място и при същия дневен ред.
955
20. – Управителният съвет на СНЦ „Дунавски
клуб“, Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 27.III.2010 г. в
10 ч., в Силистра, ул. Митничарска 14, в кабинета
по морска подготовка, при следния дневен ред: 1.
приемане отчета за дейността на сдружението за
2009 г.; 2. приемане на финансовия отчет на сдружението за 2009 г.; 3. освобождаване на членове
и приемане на нови; 4. приемане на програма за
дейността за 2010 г.; 5. приемане на проектобюджета за 2010 г.; 6. 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.
676
21. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация за газификация и
икономически просперитет на община Силистра“,
Силистра, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 6.ІV.2010 г. в 17 ч. на адрес Силистра,
бул. Македония 199, ет. 2, при следния дневен ред:
1. приемане на годишен отчет за дейността на УС
и годишен финансов отчет за 2009 г.; 2. вземане
на решение за прекратяване на сдружението; 3.
назначаване на ликвидатор; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 18 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Всички писмени материали
по провеждане на събранието са на разположение
на членовете на сдружението при неговия председател всеки делничен ден от 10 до 17 ч. Поканват
се всички членове на сдружението да присъстват
на събранието.
996
17. – Управителният съвет на „Ромска младежка организация“, Сливен, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението свиква
редовно годишно общо събрание на сдружението
на 6.ІV.2010 г. в 10 ч. в Сливен, ул. Цар Освободител 34Г, ет. 5, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад по чл. 41, ал. 2 ЗЮЛНЦ за 2009 г.; 2.
приемане на бюджет за 2010 г.; 3. определяне на
размера на членския внос за 2010 г.; 4. приемане на
нови членове на сдружението; 5. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 27
от устава общото събрание ще се проведе същия
ден, на същото място в 11 ч. и при същия дневен
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ред. Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в офиса на сдружението в
Сливен, ул. Цар Освободител 34Г, ет. 5.
1074
1. – Управителният съвет на сдружение „Читалища“, Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно събрание на 9.IV.2010 г. в 10,30 ч., в залата
на НЧ „Хаджи Димитър“, ул. Георги Икономов 19,
Сливен, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2. финансов отчет
за 2009 г.; 3. приемане план за работа и развитие
на сдружението за 2010 г.; 4. приемане на нови
членове; 5. организационни.
822
19. – Управителният съвет на „Ромска академия
за култура и образование“, Сливен, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 25 от устава на сдружението
свиква редовно годишно общо събрание на сдружението на 9.ІV.2010 г. в 13 ч. в Сливен, ул. Цар
Освободител 34Г, ет. 5, при следния дневен ред:
1. приемане на доклад по чл. 41, ал. 2 ЗЮЛНЦ
за 2009 г.; 2. приемане на бюджет за 2010 г.; 3.
определяне размера на членския внос за 2010 г.; 4.
приемане нови членове на сдружението; 5. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 27 от устава общото събрание ще се проведе
същия ден, на същото място в 14 ч. и при същия
дневен ред. Материалите за общото събрание са на
разположение на членовете в офиса на сдружението
в Сливен, ул. Цар Освободител 34Г, ет. 5.
1075
12. – Управителният съвет на „Контакт клуб
Германия“ – Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете си на 12.IV.2010 г.
в 17 ч., в зала „Май“ на община Сливен, при следния дневен ред: 1. приемане на промени в устава
на клуба; 2. информация. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1134
1. – Управителният съвет на общински футболен клуб „Странджа – Металург“ – гр. Средец,
област Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ уведомява членовете си, че на 25.III.2010 г. в 17 ч. в
зала № 1 на община Средец ще се проведе общо
събрание на дружеството при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС за изминалия период
2005 – 2009 г.; 2. отчет за финансовото състояние
на клуба; 3. промени в устава на клуба. 4. избор на
управителен съвет; 5. избор на председател на УС.
628
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб по спортна стрелба „Августа 1992“,
Стара Загора, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 29.III.2010 г. в
18 ч., в Стара Загора, ул. Патриарх Евтимий 190
(сградата на PSI), при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението за 2009 г.; 2. приемане
на програма за дейността на сдружението за 2010 г.;
3. промени в управителния съвет; 4. промени в
устава на сдружението; 5. промяна в начина за
уведомяване при свикване на общо събрание; 6.
промяна в адреса на управление.
627
32. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб „Георги Бенковски – Тетевен“, Тетевен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 26.ІІІ.2010 г. в 17,30 ч. в Тетевен,
пл. Сава Младенов 1, при следния дневен ред: 1.
приемане на отчета за дейността на сдружението
за 2009 г.; 2. изменение на устава на сдружението
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относно начина на свикване на общото събрание и
броя на членовете на управителния съвет; 3. приемане на нови членове на сдружението и промени
в състава на управителния съвет; 4. определяне
размера и срока на внасяне на членския внос за
2010 г.; 5. приемане на бюджета на сдружението
за 2010 г.; 6. обсъждане и приемане на основните
насоки и програма за дейността на сдружението за
2010 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
714
20. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Руй“, Трън, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на пълномощниците на
26.III.2010 г. в 10 ч., в офиса на ЛРС „Руй“, Трън,
ул. Георги Димитров 6, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на УС през 2009 г.; 2. отчет
на КК; 3. приемане на програма за работата на
сдружението през 2010 г.; 4. отчет за финансовото
състояние и приемане на бюджет за 2010 г.; 5. утвърждаване размера на членския внос за 2011 г.;
6. попълване състава на общото събрание и УС; 7.
други. 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.
760
1. – Управителният съвет на настоятелството на
СОУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно събрание
на 15.ІV.2010 г. в 17 ч., в сградата на СОУ „Христо Ботев“, гр. Цар Калоян, ул. Освобождение 26,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на
настоятелството; 2. промени в устава на настоятелството; 3. избор на нов управителен съвет; 4. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден, на същото
място и при същия дневен ред в 18 ч. независимо
от наличния кворум.
1142
2. – Управителният съвет на волейболен клуб
„Локомотив“, Червен бряг, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.ІV.2010 г. в
17 ч. в Спортна зала – Червен бряг, ул. Асен 28, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба;
2. промени в управителния и контролния съвет на
клуба; 3. други. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
997
23. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна
дейност „Училищно настоятелство „Пролетна дъга“
към целодневна детска градина № 34 – Шумен“ на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно
събрание на сдружението на 25.III.2010 г. в 18 ч. в
Шумен, ул. Софийско шосе 2, при следния дневен
ред: 1. отчетен доклад на УС на сдружението за
2009 г.; 2. финансов отчет за 2009 г.; 3. текущи въпроси. 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.
Материалите за общото събрание се намират на
разположение в Шумен, ул. Софийско шосе 2.
623
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Ездови клуб Шумен“, Шумен, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на сдружението на 3.ІV.2010 г. в 10 ч.
в Районен хиподрум – Шумен, при следния дневен
ред: 1. приемане на отчет за спортно-състезателната
2009 г.; предложение за решение – ОС приема отчета
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и освобождава от отговорност управителния съвет;
2. приемане на промени в устава на сдружението;
предложение за решение – ОС изменя чл. 21, ал. 3 и
чл. 29, ал. 3 от устава; 3. избор на нов управителен
съвет и председател; предложение за решение – ОС
избира управителен съвет и председател; 4. разни.
1133
10. – Управителният съвет на КСАСБ „Тунджа“,
Ямбол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
отчетно-изборно събрание на 9.ІV.2010 г. в 17 ч.
в сградата на спортна зала „Диана“ в Ямбол при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на КСАСБ
„Тунджа“, Ямбол, за 2009 г.; 2. финансов отчет на
клуба за 2009 г.; 3. приемане на финансовия бюджет
на клуба за 2010 г.; 4. промяна в устава на клуба;
5. избор на нови ръководни органи: председател,
управителен съвет и контролен съвет. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред. Всички материали, свързани със
събранието, са в седалището на клуба в Ямбол и
са на разположение на всички членове на клуба.
994
8. – Съветът на настоятелите на Българско
училищно настоятелство при ОУ „Филип Тотю“,
с. Върбовка, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
редовно годишно отчетно-изборно събрание на
26.ІІІ.2010 г. в 13 ч. в сградата на кметство Върбовка при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
дейността на Българско училищно настоятелство
при ОУ „Филип Тотю“, с. Върбовка; 2. финансов
отчет; 3. отчет на контролната комисия; 4. приемане и освобождаване на членове; 5. избор на
ръководни органи; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден 1 час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
828
5. – Управителният съвет на сдружение „Приятели на детски дом Горски Сеновец“, с. Горски
Сеновец, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 5.IV.2010 г. в 13 ч., в с. Горски Сеновец,
ул. Училищна 7, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението; 2. промени в състава на
управителния съвет; 3. приемане и освобождаване
на членове на сдружението; 4. разни.
1058
4. – Съветът на директорите на „Екоагро
строй“ – АД, с. Ерден, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите
на 20.IV.2010 г. в 14 ч., в офиса на дружеството в
Монтана, ул. Александър Стамболийски 30, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
проекторешение – ОС приема доклада на съвета
на директорите за дейността на дружеството през
2009 г.; 2. годишен счетоводен отчет и одиторски
доклад за 2009 г.; проекторешение – ОС приема
годишния счетоводен отчет и одиторски доклад
за 2009 г.; 3. освобождаване от отговорност съвета
на директорите за 2009 г.; проекторешение – ОС
приема предложение за освобождаване от отговорност съвета на директорите за 2009 г.; 4. избор
на експерт-счетоводител за финансовата 2010 г.;
проекторешение – ОС приема предложението на СД
за избор на експерт-счетоводител за финансовата
2010 г.; 5. разглеждане на цялостното състояние
на дружеството и вземане на решение съгласно
действащото законодателство; 6. определяне на
възнагражденията на членовете на СД; проекторешение – ОС определя възнагражденията на
членовете на СД; 7. избор на съвет на директорите;
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8. разни. Поканват се акционерите или техни писмено упълномощени представители да присъстват
на събранието. Материалите по дневния ред са на
разположение на акционерите на посочения адрес.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 12.V.2010 г. в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
1105
12. – Управителният съвет на ФК „Граничар“, с. Копривлен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно отчетно-изборно събрание на
27.ІІІ.2010 г. в 17 ч. в сградата на читалище „Възраждане“, с. Копривлен, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на ФК „Граничар“; 2. приемане
на нови членове; 3. приемане оставката на УС; 4.
избор на нов УС; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
901
25. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за извършване на обществено
полезна дейност „Ловно-рибарско сдружение „Глиган – 2002“, с. Лесово, община Елхово, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на сдружението на 8.ІV.2010 г. в 18 ч. в
читалище „Христо Ботев“ в с. Лесово, община Елхово, при следния дневен ред: 1. отчет за извършената
дейност на сдружението за 2009 г.; 2. приемане
на нови дружини в сдружението; 3. обсъждане и
приемане на нов устав на сдружението; 4. избор
на нов управителен съвет и председател; 5. разни.
1055
27. – Управителният съвет на ВСК „Карасура – 24620“ – с. Свобода, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на клуба на 25.III.2010 г. в
10 ч. в киносалона на под. 24620 – с. Свобода, при
следния дневен ред: 1. връчване на членски карти
на членовете на клуба; 2. приемане отчета за дейността на управителния съвет за 2009 г.; 3. приемане на финансовия отчет за 2009 г.; 4. избиране
и освобождаване на членове на управителния съвет; 5. изменение и допълнение на устава на ВСК
„Карасура – 24620“; 6. предложения за финансовия
план на ВСК „Карасура – 24620“; 7. предложения
за спортни мероприятия за спортния календар за
2010 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., при същия дневен ред.
622
5. – Управителният съвет на СНЦ ФК „Стамболово – 2007“, с. Стамболово, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.ІV.2010 г. в 17 ч. в заседателната зала на Административната сграда на община Стамболово в
с. Стамболово, област Хасково, при следния дневен
ред: 1. отчет за 2009 г.; 2. приемане заявлението за
освобождаване на председателя на управителния
съвет на СНЦ ФК „Стамболово – 2007“; 3. приемане на нови членове на сдружението; 4. избор на
ръководство на сдружението.
1141
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10. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Клуб на пенсионера – Старцево“,
с. Старцево, община Златоград, област Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 1.ІV.2010 г. в 13,30 ч. в с. Старцево, ул. Кольо
Фичето 30Б, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на сдружението за 2009 г.; 2. промяна
в състава на управителния съвет; 3. избор на нов
председател на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 14,30 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
992
10. – Управителният съвет на Футболен клуб
„Стрела“, с. Тодорово, община Исперих, област
Разград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на клуба на 5.ІV.2010 г. в 10 ч. в сградата
на кметство – с. Тодорово, при следния дневен ред:
1. отчет за работата на клуба; 2. промени в управителните органи на клуба; 3. други. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
957
1. – Управителният съвет на ЛРД „Персенк“,
с. Хвойна, област Смолян, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на
2.IV.2010 г. в 18 ч., в Ловен дом – с. Хвойна, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за вливане без ликвидация на ЛРД „Персенк“, с. Хвойна,
в СЛР „Чернатица“, с. Хвойна; 2. приемане устава
на СЛР „Чернатица“, с. Хвойна; 3. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
904
Валерий Eвгениевич Шакола – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Хармония“, Варна,
в ликвидация по ф. д. № 3354/2005 по описа на
Варненския окръжен съд, на основание чл. 267 ТЗ
във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите
на сдружението да предявят вземанията си.
1138
Калин Стефанов Янков – ликвидатор на сдружение „Младежко дружество „Алеко“, София, в
ликвидация по ф. д. № 14216/2005, на основание
чл. 267 ТЗ във връзка с чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят вземанията си в двумесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
1152
Поправка. Столичната общинска агенция за
приватизация прави следната поправка в Решение
№ 896 от 2 октомври 2009 г. на Надзорния съвет
(ДВ, бр. 9 от 2010 г.): текстът в т. 2 „Начална
цена – 42 000 лв.“ да се чете: „Начална цена –
42 000 лв. Сделката се облага с ДДС“.
1211
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