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§ 1. В чл. 107 се създава т. 13а:
„13а. задълженията и изискванията за осигуряване на условия за прихващане на електронни
съобщения, свързани със защита на националната сигурност и опазване на обществения ред;“.
§ 2. Създават се чл. 250а – 250е:
„Чл. 250а. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, съхраняват за срок от 12 месеца
данни, създадени или обработени в процеса на
тяхната дейност, които са необходими за:
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1. проследяване и идентифициране на източника на връзката;
2. идентифициране на направлението на
връзката;
3. идентифициране на датата, часа и продължителността на връзката;
4. идентифициране на типа на връзката;
5. идентифициране на крайното електронно
съобщително устройство на потребителя или
на това, което се представя за негово крайно
устройство;
6. установяване на идентификатор на ползваните клетки.
(2) Данните по ал. 1 се съхраняват за нуждите на разкриването и разследването на тежки
престъпления и престъпления по чл. 319а – 319е
от Наказателния кодекс, както и за издирване
на лица.
(3) Други данни, включително разкриващи
съдържанието на съобщенията, не могат да
бъдат съхранявани по този ред.
(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, са длъжни да унищожат данните след
изтичането на срока по ал. 1.
(5) За данни, до които е осъществен достъп
и са били съхранени, ръководителят на органа,
отправил искане за достъп, може да поиска
предприятието, което ги е предоставило, да ги
запази за срок не по-дълъг от 6 месеца, считано
от датата на предоставяне.
(6) Данните по ал. 1 се обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона
за защита на личните данни.
Чл. 250б. (1) Право да искат извършване на
справка за данните по чл. 250а, ал. 1 съобразно
тяхната компетентност имат ръководителите на:
1. специализираните дирекции, териториалните дирекции и самостоятелните териториални
отдели на Държавна агенция „Национална
сигурност“;
2. Главна дирекция „Криминална полиция“,
Главна дирекция „Борба с организираната
престъпност“, Главна дирекция „Охранителна
полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“,
дирекция „Вътрешна сигурност“, Столичната
дирекция на вътрешните работи, областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи и териториалните звена на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“;
3. службите „Военна информация“ и „Военна
полиция“ към министъра на отбраната;
4. Националната разузнавателна служба.
(2) За достъп до данните по чл. 250а, ал. 1
се изготвя мотивирано писмено искане от
съответния ръководител на органите по ал. 1,
съдържащо:
1. правното основание и целта, за която е
необходим достъпът;
2. регистрационния номер на преписката, за
която е необходимо извършване на справката;
3. данните, които следва да се отразят в
справката;
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4. периода от време, който да обхваща
справката;
5. определеното длъжностно лице, на което
да се предоставят данните.
(3) За направените искания органите по ал. 1
водят специален регистър, който не е публичен.
Чл. 250в. (1) Достъпът до данните по чл. 250а,
ал. 1 се осъществява след разрешение от председателя на районния съд или от оправомощен
от него съдия по седалището на органа, който
е поискал достъп, за което се издава разпореждане за предоставяне на достъп до данните.
(2) Разпореждането по ал. 1 задължително
съдържа:
1. данните, които следва да се отразят в
справката;
2. периода от време, който да обхваща
справката;
3. определеното длъжностно лице, на което
да се предоставят данните;
4. име, длъжност и подпис на съдията.
(3) За дадените разрешения или откази в
съответните районни съдилища се води специален регистър, който не е публичен.
(4) За нуждите на наказателното производство данните по чл. 250а, ал. 1 се предоставят
на съда и на органите на досъдебното производство при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
(5) Достъпът до данни по чл. 250а, ал. 1,
които се отнасят до председател на районен
съд, негов възходящ, низходящ, брат или сестра, съпруг или лице, с което се намира във
фактическо съпружеско съжителство, се осъществява след разрешение от председателя на
съответния окръжен съд.
Чл. 250г. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, са длъжни да осигурят възможност
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата за
постъпване на разпореждането по чл. 250в,
ал. 1 и по чл. 251, ал. 2.
(2) Ръководителите на предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни
мрежи и/или услуги, изпращат на Комисията
за регулиране на съобщенията списък, в който
се посочват:
1. актуален адрес за получаване на разпореждането по чл. 250в, ал. 1 и по чл. 251, ал. 2;
2. име, презиме, фамилия и длъжност на
оправомощените длъжностни лица, които да
получават разпорежданията по чл. 250в, ал. 1 и
по чл. 251, ал. 2, както и телефони за връзка с
тях; при промяна на данните в срок до 24 часа
се уведомява писмено Комисията за регулиране
на съобщенията и нейният председател незабавно предоставя списъците на ръководителите
на органите по чл. 250б, ал. 1.
Чл. 250д. (1) Предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, извършват справка за данните
по чл. 250а, ал. 1 след постъпване на разпо-
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реждане за достъп. Постъпилото разпореждане
за достъп се регистрира в специален регистър,
който не е публичен.
(2) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, във възможно най-кратък срок, но не
повече от 72 часа от постъпването в предприятието на разпореждането за достъп по чл. 250в,
ал. 1 и по чл. 251, ал. 2, изпращат данните на
длъжностното лице по чл. 250в, ал. 2, т. 3. Министърът на вътрешните работи или писмено
оправомощени от него длъжностни лица могат
да определят конкретен срок, в който данните
да бъдат изпратени.
(3) Справка за данните по чл. 250а, ал. 1
в предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
могат да извършват единствено длъжностни
лица, писмено оправомощени от съответния
ръководител на предприятието.
(4) След изготвянето є справката се подписва
от ръководителя на съответното предприятие,
предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, или от писмено
оправомощено от него длъжностно лице. Справката се регистрира в специален регистър и се
изпраща на определеното в разпореждането
длъжностно лице, на което да се предоставят
данните.
(5) При наличие на възможност разпореждането на съдията и справката по ал. 4
се изпращат по електронен път при спазване
изискванията на Закона за електронното управление и Закона за електронния документ и
електронния подпис.
Чл. 250е. Справката по чл. 250д, ал. 4, която
не се използва при образуване на досъдебно
производство, независимо дали представлява
класифицирана информация, се унищожава в
6-месечен срок от датата на получаването є
от тричленна комисия в състав, определен от
съответния ръководител на органите по чл. 250б,
ал. 1, за което се изготвя протокол.“
§ 3. Член 251 се изменя така:
„Чл. 251. (1) Данните по чл. 250а, ал. 1 могат
да се предоставят по молба и на компетентен
орган на друга държава, когато това е предвидено в международен договор, който е в сила
за Република България.
(2) Достъпът до данните по чл. 250а, ал. 1 се
осъществява при постъпило искане от ръководител на главна или специализирана дирекция
по чл. 250б, ал. 1, т. 1 и 2, след писмено разрешение от председателя на Софийския градски
съд или от оправомощен от него съдия, за
което се издава разпореждане за предоставяне
на достъп до данните. За дадените разрешения
или откази в Софийския градски съд се води
специален регистър, който не е публичен.
(3) За резултата от изготвената справка за
данните по чл. 250а, ал. 1 компетентният орган
на другата държава се уведомява по предвидения в международния договор ред.“
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§ 4. Навсякъде в чл. 251а думите „чл. 251“
се заменят с „чл. 250а“.
§ 5. Създават се чл. 261а и 261б:
„Чл. 261а. (1) Комисията за защита на
личните данни е наблюдаващ орган относно
сигурността на данните, съхранявани съгласно
чл. 250а, ал. 1.
(2) Като наблюдаващ орган Комисията за
защита на личните данни упражнява надзор върху дейността на предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги, за спазване на следните правила
при съхранение на данните по чл. 250а, ал. 1
за гарантиране тяхната защита и сигурност:
1. съхраняваните данни са от същото качество
и са предмет на същата сигурност и защита
като аналогичните данни в мрежата;
2. осигуряване на подходящи технически и
организационни мерки, за да бъдат защитени
данните от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба или промяна, или
от непозволено или незаконно съхраняване,
обработване, достъп или разкриване;
3. осигуряване на подходящи технически и
организационни мерки, за да се гарантира, че
до данните може да има достъп само специално
упълномощен персонал;
4. данните, с изключение на онези, които са
били предоставени на компетентните органи и
са били запазени от тях, се унищожават в края
на периода за съхранение, освен в изрично
предвидените от закона случаи.
(3) За осъществяване на дейността си по
ал. 2 Комисията за защита на личните данни
има право да:
1. изисква в рамките на своята компетентност
информация от предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги;
2. дава задължителни указания, които подлежат на незабавно изпълнение.
(4) Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, ежегодно до 31 март предоставят на
Комисията за защита на личните данни в качеството є на наблюдаващ орган статистическа
информация за:
1. случаите, при които са били предоставени
данни на компетентните органи по чл. 250б,
ал. 1 и чл. 250в, ал. 4;
2. времето, изтекло от началната дата на
съхранението до датата, на която компетентните
органи са поискали предаването на данните;
3. случаите, при които не е могло да се
отговори на искането за данни.
(5) Комисията за защита на личните данни
ежегодно предоставя на Народното събрание и на Европейската комисия обобщената
информация по ал. 4 в двумесечен срок от
получаването є.
(6) В обобщената статистическа информация
по ал. 4 и 5 не се съдържат лични данни.
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Чл. 261б. (1) Народното събрание чрез комисия, определена с правилника за организацията
и дейността му, осъществява парламентарен
контрол и наблюдение на процедурите по
разрешаване и осъществяване на достъп до
данните по чл. 250а, ал. 1, както и за защита
на правата и свободите на гражданите срещу
незаконосъобразен достъп до тези данни.
(2) За осъществяване на дейността си комисията по ал. 1 има право:
1. да изисква в рамките на своята компетентност информация от органите по чл. 250б,
ал. 1, предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
и Комисията за защита на личните данни;
2. да проверява реда и начина на съхраняване
на данните по чл. 250а, ал. 1, на исканията и
разпорежданията, както и реда за унищожаването на данните по чл. 250а, ал. 1 и чл. 250е;
3. на достъп до помещенията на органите по
чл. 250б, ал. 1 и предприятията, предоставящи
обществени електронни съобщителни мрежи
и/или услуги;
4. да изготвя годишни доклади за извършените проверки и да прави предложения за
подобряване на процедурите за съхраняване
и обработване на данните по чл. 250а, ал. 1.
(3) Министерството на вътрешните работи,
Министерството на отбраната, Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната
разузнавателна служба и главният прокурор
ежегодно до 31 март изготвят обобщена статистическа информация за направените искания,
издадените съдебни разпореждания, получените
и унищожените справки за данните по чл. 250а,
ал. 1, която предоставят на комисията по ал. 1.
(4) При констатирането на неправомерно
използване, съхраняване или унищожаване на
данните по чл. 250а, ал. 1 комисията уведомява
съответните органи на прокуратурата, както и
ръководителите на органите по чл. 250б, ал. 1
и на предприятията, предоставящи обществени
електронни съобщителни мрежи и/или услуги,
за допуснатите нарушения. Ръководителите на
органите и предприятията са длъжни да уведомят
своевременно комисията за предприетите мерки
за отстраняване на допуснатите нарушения.
(5) Комисията по ал. 1 уведомява служебно
гражданите, когато спрямо тях е искан или
осъществен неправомерен достъп до данни по
чл. 250а, ал. 1.
(6) Гражданите не се уведомяват, когато това
ще създаде опасност за постигане на целите по
чл. 250а, ал. 2 или чл. 250в, ал. 4.“
§ 6. В чл. 305 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „предоставят“ се
поставя запетая и се добавя „въвеждат в експлоатация и поддържат“.
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2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Техническите параметри, конфигурацията и условията за поддръжка на прихващащите
интерфейси, осигурявани от предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, се съгласуват
със специализирана дирекция „Оперативни
технически операции“ на Министерството на
вътрешните работи и се утвърждават от министъра на вътрешните работи.“
§ 7. В чл. 327 се създават ал. 4, 5, 6 и 7:
„(4) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, което не изпълни задължение по
чл. 250а, се налага имуществена санкция в
размер от 3000 до 25 000 лв.
(5) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или
услуги, което не изпълни задължение по чл. 250г,
се налага имуществена санкция в размер от
2000 до 12 000 лв.
(6) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/
или услуги, което не изпълни задължение по
чл. 250д, ал. 2, се налага имуществена санкция
в размер от 10 000 до 25 000 лв.
(7) Когато нарушението по ал. 6 е извършено повторно, се налага имуществена санкция
в размер от 15 000 до 50 000 лв.“
§ 8. В чл. 332а думите „чл. 251“ се заменят
с „чл. 250а, ал. 1“, числото „5000“ се заменя с
„10 000“ и накрая се добавя „ако извършеното
не съставлява престъпление“.
§ 9. В § 1, т. 53 от допълнителните разпоредби в изречение първо думите „входно-изходно
програмно-техническо средство“ се заменят със
„система от мониторинг център и други входно-изходни програмно-технически средства“, а
изречение второ се заличава.
Допълнителна разпоредба
§ 10. Този закон въвежда изискванията
на Директива 2006/24/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за
запазване на данни, създадени или обработени,
във връзка с предоставянето на обществено
достъпни електронни съобщителни услуги или
на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО.
Заключителни разпоредби
§ 11. Списъците по чл. 250г, ал. 2 се предоставят на Комисията за регулиране на съобщенията в срок до 10 май 2010 г.
§ 12. Законът влиза в сила от 10 май 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 февруари 2010 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
1551
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22
ОТ 22 ФЕВРУАРИ 2010 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за социално
подпомагане, приет с Постановление № 25
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и 88 от 2006 г.,
бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и 71 от 2008 г. и
бр. 2 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Параграф единствен. В чл. 12 се създава т. 12:
„12. организира и провежда обучения и консултации на безработни лица за включването
им в заетост, свързана с осъществяването на
грижа за деца от едно- до тригодишна възраст
в рамките на финансирани по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“
проекти, изпълнявани от агенцията и/или от
друга структура на държавната администрация.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
1649

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
КОНВЕНЦИЯ

за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приета
от Общото събрание на Организацията на
обединените нации на 18 декември 1979 г.
(Ратифицирана с Указ № 1944 от 18 септември
1981 г. – ДВ, бр. 76 от 1981 г. В сила за България
от 10 март 1982 г. Оттегляне на резервата по
чл. 29, ал. 1 със закон на Народното събрание
от 5 май 1992 г. – резервата е оттеглена на
24 юни 1992 г.)
Държавите – страни по тази конвенция,
отбелязвайки, че Уставът на Организацията
на обединените нации отново утвърди вярата
в основните права на човека, в достойнството
и ценността на човешката личност и в равноправието на мъжете и жените,
отбелязвайки, че Всеобщата декларация за
правата на човека потвърждава принципа за
недопускане на дискриминация и провъзгласява, че всички хора се раждат свободни и
равни по достойнство и права и че всеки човек
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трябва да притежава всички права и всички
свободи, провъзгласени в нея, без каквато и
да било разлика, в това число и разликата по
отношение на пола,
отбелязвайки, че държавите – страни по
международните пактове за правата на човека,
имат задължението да осигурят равноправното
осъществяване на всички икономически, социални, културни, граждански и политически
права на мъжете и жените,
вземайки под внимание международните
конвенции за поощряване на равноправието
на мъжете и жените, сключени под егидата
на Организацията на обединените нации и
специализираните агенции,
отчитайки също резолюциите, декларациите
и препоръките за поощряване на равноправието
на мъжете и жените, приети от Организацията на обединените нации и специализираните
агенции,
изразявайки същевременно загриженост,
че въпреки тези разнообразни документи все
още съществува значителна дискриминация по
отношение на жените,
напомняйки, че дискриминацията на жените нарушава принципите за равноправие и
уважение на човешкото достойнство, препятства участието на жените наравно с мъжете
в политическия, социалния, икономическия и
културния живот на страните им, представлява
пречка за увеличаване благосъстоянието на
обществото и семейството и все повече затруднява пълното разкриване на възможностите
на жените да допринесат за благото на своите
страни и човечеството,
проявявайки загриженост от това, че в условията на бедност жените имат най-малък достъп
до продоволствие, здравеопазване, образование,
професионална подготовка и възможности за
трудова заетост, както и до други потребности,
изразявайки убеденост в това, че установяването на нов международен икономически
ред, основан на равенство и справедливост,
значително ще спомогне за насърчаване на
равнопоставеността между мъжете и жените,
подчертавайки, че премахването на апартейда, всички форми на расизма, расовата
дискриминация, колониализма, неоколониализма, агресията, чуждестранната окупация и
господство и намесата във вътрешните работи
на държавите е необходимо за пълното осъществяване на правата на мъжете и жените,
потвърждавайки, че укрепването на международния мир и сигурност, отслабването на
международното напрежение, взаимното сътрудничество между всички държави независимо
от техните социални и икономически системи,
всеобщото и пълно разоръжаване и особено
ядреното разоръжаване при строг и ефикасен
международен контрол, утвърждаването на
принципите за справедливост, равенство и
взаимна изгода в отношенията между страните
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и осъществяването на правата на народите,
намиращи се под чуждестранно и колониално
господство и чуждестранна окупация, на само
определение и независимост, както и уважението
на националния суверенитет и териториалната
цялост на държавите ще спомогнат за социалния
прогрес и развитие и като резултат от това ще
спомогнат за постигането на пълно равенство
между мъжете и жените,
изразявайки убеденост в това, че пълното
развитие на всяка страна, благосъстоянието на
целия свят и делото на мира изискват максималното участие на жените наравно с мъжете
във всички области,
съзнавайки значението на приноса на жените за благосъстоянието на семейството и за
развитието на обществото, неполучил досега
пълно признание, социалното значение на
майчинството и ролята на двамата родители
в семейството и за възпитанието на децата и
съзнавайки, че ролята на жените във възпроизводството не трябва да бъде причина за дискриминация, а възпитанието на децата изисква
съвместна отговорност на мъжете и жените и
обществото като цяло,
съзнавайки, че за постигането на пълно
равенство между мъжете и жените е необходимо да се промени традиционната роля както
на мъжете, така и на жените в обществото и
семейството,
изразявайки решимост да прилагат принципите, провъзгласени в Декларацията за премахване на дискриминацията по отношение на
жените, и с тази цел да приемат необходимите
мерки за премахване на такава дискриминация
във всички нейни форми и прояви,
се споразумяха за следното:
ЧАСТ I
Член 1
За целите на тази конвенция понятието
„дискриминация по отношение на жените“
означава всяко различие, изключване или
ограничаване по признак на пола, което има
за следствие или цели намаляване на признанието или непризнаване на осъществяването
или упражняването от жените, независимо от
тяхното семейно положение, въз основа на
равноправието на мъжете и жените, на правата
на човека и основните свободи в политическата, икономическата, социалната, културната,
гражданската или всяка друга област.
Член 2
Държавите страни осъждат дискриминацията
по отношение на жените във всички нейни
форми, изразяват съгласие незабавно и с всички
подходящи средства да провеждат политика за
премахване на дискриминацията по отношение
на тях и за тази цел се задължават:
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а) да включат принципа на равноправие на
мъжете и жените в своите национални конституции или друго съответно законодателство, ако
това още не е било направено, и да осигурят с
помощта на закона и други съответни средства
практическото осъществяване на този принцип;
б) да приемат съответни законодателни и
други мерки, включително и санкции, когато
това е необходимо, забраняващи всякаква дискриминация по отношение на жените;
в) да установят юридическа защита на правата на жените на равна основа с мъжете и да
осигурят с помощта на компетентните национални съдилища и други държавни учреждения
ефективна защита на жените срещу всеки акт
на дискриминация;
г) да се въздържат от извършване на каквито
и да са дискриминационни прояви или действия
по отношение на жените и да гарантират, че
държавните органи и учреждения ще действат
в съответствие с това задължение;
д) да приемат всички надлежни мерки за
премахване на дискриминацията по отношение
на жените от страна на което и да е лице,
организация или предприятие;
е) да приемат всички подходящи мерки, в
това число и законодателни, за изменение или
отменяне на действащи закони, постановления,
обичаи и практики, които представляват дискриминация по отношение на жените;
ж) да отменят всички разпоредби от наказателното си законодателство, които представляват дискриминация по отношение на жените.
Член 3
Държавите страни приемат във всички области и конкретно в политическата, социалната,
икономическата и културната област всички
подходящи мерки, включително законодателни, за осигуряване на пълното развитие и
прогреса на жените с цел да им се гарантира
осъществяване и упражняване на правата на
човека и основните свободи на равноправна
основа с мъжете.
Член 4
1. Приемането от държавите страни на временни специални мерки, насочени към ускоряване установяването на фактическо равенство
между мъжете и жените, не се смята за дискриминационно според определението на тази
конвенция, но то в никакъв случай не трябва
да довежда до запазване на неравноправни или
диференцирани стандарти; тези мерки трябва
да бъдат отменени, когато бъдат постигнати
целите на равенството на възможностите и
равноправното отношение.
2. Приемането от държавите страни на
специални мерки, насочени към защита на
майчинството, включително мерките, съдържащи се в тази конвенция, не се счита за
дискриминационно.
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Член 5
Държавите страни приемат всички надлежни
мерки с цел:
а) да се променят социалните и културните
модели на поведение на мъжете и жените с
цел постигане изкореняване на предразсъдъците и премахване на обичаите, както и
цялата останала практика, основана на идеята
за непълноценността или превъзходството на
един от половете или стереотипите за ролята
на мъжете и жените;
б) да гарантират, че семейното възпитание
включва правилно разбиране на майчинството като социална функция и признаване на
общата отговорност на мъжете и жените във
възпитанието и развитието на своите деца и
при условие, че във всички случаи интересите
на децата бъдат преобладаващи.
Член 6
Държавите страни вземат всички надлежни мерки, включително и законодателни, за
предотвратяване на всички видове търговия с
жени и експлоатация на проституцията с жени.
ЧАСТ II
Член 7
Държавите страни предприемат всички
необходими мерки за премахване на дискриминацията по отношение на жените в политическия и обществения живот на страната и
конкретно им осигуряват, при равни условия
с мъжете, правото:
а) да гласуват във всички избори и референдуми и да бъдат избирани във всички
обществено избрани органи;
б) да участват във формулирането и осъществяването на политиката на правителството
и да заемат обществени и държавни постове,
както и да осъществяват всички обществени
и държавни функции на всички равнища на
държавното управление;
в) да участват в дейността на неправителствени организации и асоциации, занимаващи
се с проблемите на обществения и политическия
живот на страната.
Член 8
Държавите страни вземат всички необходими
мерки, за да осигурят на жените възможност
при равни условия с мъжете и без каквато и
да е дискриминация да представляват своите
правителства на международно равнище и да
участват в работата на международните организации.
Член 9
1. Държавите страни предоставят на жените
равни права с мъжете по отношение придобиване, изменение или запазване на тяхното
гражданство. По-конкретно те осигуряват, в
случаи на встъпване в брак с чужденец или
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промяна на гражданството на съпруга по време
на брака, да не се налага автоматична промяна на гражданството на жената, да не остане
без гражданство или да не бъде принудена да
приема гражданството на съпруга.
2. Държавите страни предоставят на жените
равни права с мъжете по отношение гражданството на техните деца.
ЧАСТ III
Член 10
Държавите страни вземат всички необходими мерки за премахване дискриминацията
по отношение на жените с цел да им осигурят
равни права с мъжете в областта на образованието и по-конкретно да осигурят въз основа
на равенството на мъжете и жените:
а) еднакви условия за ориентация при избор на професията или специалност, достъп до
образованието и получаването на дипломи в
учебните заведения от всички категории както
в селските, така и в градските райони; това
равенство трябва да бъде осигурено в предучилищното, общото, техническото и висшето
образование, както и във всички форми на
професионалната подготовка;
б) достъп до еднакви програми на обучение,
еднакви изпити, преподавателски състав с еднаква квалификация, училищни помещения и
оборудване с еднакво качество;
в) отстраняване на всяка стереотипна концепция за ролята на мъжете и жените на всички равнища и във всички форми на обучение
чрез поощряване на съвместното обучение и
други видове обучения, които ще спомагат за
постигането на тази цел, и по-конкретно чрез
преразглеждане на учебните помагала и училищните програми и адаптацията на методите
за обучение;
г) еднакви възможности за получаване на
стипендии и други помощи за образование;
д) еднакви възможности за достъп до програми за продължаване на образованието,
включително програми за разпространение на
грамотността сред възрастните и програми за
функционална грамотност, насочени по-конкретно към възможно най-бързо намаляване на
разрива в знанията на мъжете и жените;
е) намаляване броя на девойките, които не
завършват училище, и разработка на програми
за девойки и жени, преждевременно напуснали
училище;
ж) еднакви възможности за активно участие
в спортните занятия и физическата подготовка;
з) достъп до специална информация от
образователен характер с цел съдействие за
осигуряване на здравето и благосъстоянието
на семействата, включително информация и
консултации за семейно планиране.
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Член 11
1. Държавите страни вземат всички необходими мерки за премахване на дискриминацията по отношение на жените в областта на
заетостта с оглед осигуряване, на равноправна
основа между мъжете и жените, еднакви права
и по-конкретно:
а) право на труд като неотменно право на
всички хора;
б) право на еднакви възможности при наемане на работа, включително прилагане на
еднакви критерии на подбора при наемането;
в) право на свободен избор на професията
или вида работа, на напредване в длъжността и
гарантиране на заетостта, както и на ползване
на всички привилегии и условия на работа, на
получаване на професионална подготовка и
преподготовка, включително обучение, професионална квалификация на повишено равнище
и редовна преподготовка;
г) право на еднакво възнаграждение, включително получаването на премии, на равно
отношение за труд с еднаква стойност, както
и на еднакво отношение в оценяване на качеството на работа;
д) право на социално осигуряване, особено
в случаи на пенсиониране, безработица, болест,
инвалидност, при старост и в други случаи на
загуба на трудоспособност, както и право на
платен отпуск;
е) право на здравеопазване, на безопасни
условия за работа, включително за съхранение
на функцията на възпроизводство.
2. За предотвратяване дискриминацията по
отношение на жените поради встъпване в брак
или майчинство и гарантиране на ефикасно
право на труд държавите страни вземат съответните марки, за да:
а) забранят посредством налагане на санкции уволняването от работа въз основа на
бременност или отпуск по бременност или
дискриминацията при уволнение предвид семейното положение;
б) въведат платени отпуски или отпуски със
съпоставими социални помощи по бременност
без загубване на предишното място на работа,
старшинството и социалните помощи;
в) поощряват предоставянето на необходимите допълнителни социални услуги, за да се
позволи на родителите да съчетават изпълнението на семейните задължения с трудовата
дейност и участието в обществения живот,
конкретно чрез създаване и разширяване на
мрежа от учреждения за отглеждане на деца;
г) осигурят на жените особена защита по
време на бременност при онези видове работа,
чиято вредност за тяхното здраве е доказана.
3. Законодателството, засягащо защитата на
правата, залегнали в този член, периодически се
разглежда в светлината на научно-техническите
знания, а също така се преразглежда, отменя
или разширява, доколкото това е необходимо.
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Член 12
1. Държавите страни вземат всички необходими мерки за премахване на дискриминацията
по отношение на жените в областта на здравеопазването с оглед осигуряване, на основа на
равноправието между мъжете и жените, достъп
до медицинско обслужване, включително по
отношение на семейното планиране.
2. Независимо от разпоредбите на алинея 1
държавите страни осигуряват на жените подходящо обслужване при бременност, раждане и
след него, предоставяйки, когато това е необходимо, безплатни услуги, както и задоволително
хранене в периода на бременност и кърмене.
Член 13
Държавите страни вземат всички необходими мерки за премахване на дискриминацията
по отношение на жените в други области на
икономическия и социалния живот с цел осигуряване въз основа на равноправието между
мъжете и жените на еднакви права, конкретно:
а) право на семейни помощи;
б) право на получаване на заеми, кредити
срещу недвижими имоти и други форми на
финансово кредитиране;
в) право на участие в мероприятия, свързани с почивката, спортните занимания и във
всички области на културния живот.
Член 14
1. Държавите страни вземат под внимание
особените проблеми, с които се сблъскват
жените, живеещи в селски райони, и значителната роля, която те играят в осигуряването
на икономическото благосъстояние на своите
семейства, в това число тяхната дейност в
нестоковите сектори на икономиката, и вземат всички необходими мерки за осигуряване
прилагането на разпоредбите на тази конвенция по отношение на жените, които живеят в
селски райони.
2. Държавите страни вземат всички необходими мерки за премахване на дискриминацията
по отношение на жените в селските райони,
за да осигуряват въз основа на равноправието
между мъжете и жените участието им в развитието на селските райони и в получаването
на облаги от това развитие, и по-конкретно
осигуряват на тези жени правото:
а) да участват в разработването и осъществяването на планове за развитие на всички
равнища;
б) да имат достъп до съответното медицинско обслужване, в това число до информация,
консултации и обслужване по въпросите за
семейно планиране;
в) да ползват непосредствено благата на
програмите за социално осигуряване;
г) да получават всички видове подготовка
и формално и неформално образование, включително функционална грамотност, както и да
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ползват услугите на всички средства на общинското обслужване и консултативните служби
по селскостопански въпроси за повишаване на
техническото им равнище;
д) да организират групи за взаимопомощ и
кооперативи с цел да получат еднакъв достъп
до икономически възможности чрез наемна
работа или самостоятелна трудова дейност;
е) да участват във всички общински дейности;
ж) да имат достъп до селскостопански
кредити и заеми, търговски услуги, подходяща
технология и еднакъв статут в поземлените и
аграрните реформи, както и в плановете за
презаселване на земите;
з) да се ползват от подходящи условия за
живот, особено жилищни условия, санитарни
услуги, електро- и водоснабдяване, както и
транспорт и средства за съобщения.
ЧАСТ IV
Член 15
1. Държавите страни признават принципа
на равнопоставеност на жените с мъжете пред
закона.
2. Държавите страни предоставят на жените
еднаква с мъжете гражданскоправна способност
и еднакви възможности за нейната реализация. Те конкретно им осигуряват равни права
при сключване на договори и управление на
имущество, както и еднакво отношение към
тях на всички етапи от съдебната практика на
съдилищата и трибуналите.
3. Държавите страни се споразумяват, че
всички договори и всички други частни документи от всякакъв вид, които имат за своя правна
последица ограничаване на правоспособността
на жените, се считат за невалидни и нищожни.
4. Държавите страни предоставят на мъжете и жените еднакви права по отношение на
законодателството, отнасящо се до преместването на лицата и свободата при избора на
местожителството.
Член 16
1. Държавите страни вземат всички необходими мерки за премахване на дискриминацията
по отношение на жените по всички въпроси,
засягащи брака и семейните отношения, и в
частност осигуряват на основата на равнопоставеност на мъжете и жените:
а) еднакви права за встъпване в брак;
б) еднакви права за свободен избор на съпруг и за встъпване в брак само по тяхна воля
и пълно съгласие;
в) еднакви права и задължения по време на
брака и при неговото разтрогване;
г) еднакви права и отговорности на мъжете
и жените като родители независимо от тяхното семейно положение по въпроси, засягащи
техните деца; във всички случаи интересите на
децата са преобладаващи;
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д) еднакви права свободно и отговорно да
решават за броя на децата и периодите между
тяхното раждане и достъп до информация, образование, както и до средства, които ще им
позволят да осъществят това право;
е) еднакви права и отговорности да бъдат
опекуни, попечители, доверители и осиновители
на деца или да осъществяват аналогични функции, когато те са предвидени от националното
законодателство; във всички случаи интересите
на децата са преобладаващи;
ж) еднакви лични права като съпруг и съпруга, в това число право на избор на фамилно
име, професия и занятие;
з) еднакви права на съпрузите по отношение на притежаването, придобиването, управлението, използването и разпореждането с
имуществото както безплатно, така и срещу
заплащане.
2. Сгодяването и бракът на дете нямат юридическа сила и се вземат всички необходими
мерки, в това число законодателни, с цел
определяне на минималната брачна възраст
и задължителна регистрация на браковете и
актовете за гражданско състояние.
ЧАСТ V
Член 17
1. За разглеждане на напредъка в осъществяването на тази конвенция се учредява
Комитет за премахване на дискриминацията
по отношение на жените (по-долу наричан
„комитет“), включващ в момента на влизане на
конвенцията в сила осемнадесет, а след нейната
ратификация или присъединяването към нея на
тридесет и петата държава страна, двадесет и
трима експерти, притежаващи високи морални
качества и компетентност в областта, попадаща
в обхвата на тази конвенция. Тези експерти
се избират от държавите страни сред техните
граждани и изпълняват функциите си в лично
качество, като при това се взема под внимание справедливото географско разпределение
и наличието на различни видове цивилизации
и основни правни системи.
2. Членовете на комитета се избират с тайно гласуване от списък на лица, предложени
от държавите страни. Всяка държава страна
има право да предложи едно лице от своите
граждани.
3. Първоначалните избори се провеждат след
шест месеца от датата на влизане в сила на
тази конвенция. Най-малко три месеца преди
срока за провеждане на всеки избор Генералният секретар на Организацията на обединените
нации изпраща до държавите страни писмо с
предложение да представят своите кандидатури
в срок до два месеца. Генералният секретар
подготвя списък, в който в азбучен ред са
внесени всички предложени по този начин
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лица с посочване на държавите страни, които
са ги номинирали, и представя този списък на
държавите страни.
4. Изборите за членовете на комитета се
провеждат на заседание на държавите страни,
свикано от Генералния секретар в Главната
квартира на Организацията на обединените
нации. На това заседание, за което се изисква
кворум от две трети от държавите страни, за
лица, избрани в комитета, се считат онези
кандидати, които получават най-голям брой
гласове и абсолютно мнозинство гласове на
представителите на държавите страни, присъстващи и вземащи участие в гласуването.
5. Членовете на комитета се избират за
четири години. Същевременно мандатът на
деветимата членове, избрани на първите избори, изтича след две години; незабавно след
провеждането на първите избори имената на
тези деветима членове се избират с жребий от
председателя на комитета.
6. Избирането на петима допълнителни членове на комитета се провежда в съответствие
с разпоредбите на алинеи 2, 3 и 4 от този член
след ратификацията или присъединяването към
Конвенцията на тридесет и петата държава.
Мандатите на двама от допълнителните членове,
избрани по този начин, изтичат след изминаването на две години; имената на тези двама
членове се избират с жребий от председателя
на комитета.
7. За попълване на неочаквано освободили
се вакантни места държавата страна, чийто
експерт е престанал да изпълнява функциите си
като член на комитета, назначава друг експерт
от своите граждани при условие на одобрение
от страна на комитета.
8. Членовете на комитета получават утвърждаваното от Общото събрание възнаграждение
от средствата на Организацията на обединените
нации по реда и условията, установявани от
Общото събрание с оглед важността на задълженията на комитета.
9. Генералният секретар на Организацията
на обединените нации предоставя необходимия
персонал и материални средства за ефективно
осъществяване на функциите на комитета в
съответствие с тази конвенция.

б) след това най-малко на всеки четири
години, както и тогава, когато комитетът помоли за това.
2. В докладите могат да се посочват фактори и трудности, оказващи влияние върху
степента на изпълнение на задълженията по
тази конвенция.

Член 18
1. Държавите страни се задължават да представят на Генералния секретар на Организацията на обединените нации за разглеждане от
комитета доклад за законодателните, съдебните,
административните и други мерки, приети от
тях в изпълнение на разпоредбите на конвенцията, и за прогреса, постигнат в тази връзка:
а) в срок от една година от датата на влизане
на тази конвенция в сила за заинтересована
държава;

ЧАСТ VI

Член 19
1. Комитетът утвърждава свои собствени
процедурни правила.
2. Комитетът избира длъжностните си лица
за срок от две години.
Член 20
1. Комитетът ежегодно провежда заседания
по правило в продължение на период, непревишаващ две седмици, с цел разглеждане на
докладите, представени в съответствие с член
18 от тази конвенция.
2. Заседанията на комитета по правило се
провеждат в Главната квартира на Организацията на обединените нации или във всяко друго
подходящо място, определено от комитета.
Член 21
1. Комитетът чрез посредничеството на
Икономическия и Социалния съвет ежегодно
представя на Общото събрание на Организацията на обединените нации доклад за своята дейност и може да внася предложения и
препоръки от общ характер, основани върху
изучаване на доклади и информации, получени от държавите страни. Такива предложения
и препоръки от общ характер се включват в
доклада на комитета наред със забележките на
държавите страни, ако има такива.
2. Генералният секретар препраща докладите
на комитета на комисията за положението на
жените за нейна информация.
Член 22
Специализираните агенции имат право да
бъдат представени при разглеждане прилагането
на такива разпоредби от тази конвенция, които
влизат в сферата на тяхната дейност. Комитетът може да предложи на специализираните
агенции да представят доклади за прилагането
на конвенцията в области, влизащи в сферата
на тяхната дейност.
Член 23
Нищо в тази конвенция не засяга каквито
и да било разпоредби, насочени към постигане
на равноправие между мъжете и жените, които
биха могли да се съдържат:
а) в законодателството на държава страна,
или
б) в която и да е друга международна конвенция, договор или спогодба, които са в сила
за тази държава.
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Член 24
Държавите страни вземат всички необходими мерки на национално ниво за постигане
на пълна реализация на правата, признати в
тази конвенция.
Член 25
1. Тази конвенция е открита за подписване
от всички държави.
2. Генералният секретар на Организацията
на обединените нации се определя за депозитар
на тази конвенция.
3. Тази конвенция подлежи на ратификация.
Ратификационните документи се депозират
при Генералния секретар на Организацията на
обединените нации.
4. Тази конвенция е открита за присъединяване за всички държави. Присъединяването се
осъществява чрез депозиране на документ за
присъединяване при Генералния секретар на
Организацията на обединените нации.
Член 26
1. Молба за преразглеждане на тази конвенция може да бъде представена по всяко
време от всяка държава страна чрез писмено
съобщение, адресирано до Генералния секретар
на Организацията на обединените нации.
2. Общото събрание на Организацията на
обединените нации, ако признае за необходимо
приемането на мерки, взема решение за това,
какви именно мерки трябва да се вземат по
отношение на такава молба.
Член 27
1. Тази конвенция влиза в сила на тридесетия
ден след депозирането при Генералния секретар на Организацията на обединените нации
на двадесетия ратификационен документ или
документ за присъединяване.
2. За всяка държава, която ратифицира тази
конвенция или се присъедини към нея след
депозиране на двадесетия ратификационен
документ или документ за присъединяване,
тази конвенция влиза в сила на тридесетия ден
след депозирането на нейния ратификационен
документ или документ за присъединяване.
Член 28
1. Генералният секретар на Организацията
на обединените нации получава и разпраща на
всички държави текста на резервите, направени
от държавите в момента на ратификацията или
присъединяването.
2. Не се допуска резерва, несъвместима с
целите и задачите на тази конвенция.
3. Резервите могат да бъдат оттеглени по
всяко време чрез съответно уведомление,
адресирано до Генералния секретар, който
информира за това всички държави страни.
Такова уведомление влиза в сила от деня на
неговото получаване.
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Член 29
1. Всеки спор между две или няколко държави
страни относно тълкуването или прилагането
на тази конвенция, нерешен чрез преговори,
се предава по молба на една от страните за
решаване от арбитраж. Ако в срок от шест
месеца от момента на подаване на молбата
за арбитраж страните не са постигнали съгласие относно организирането на арбитражното
производство, всяка от тези страни може да
отнесе посочения спор до Международния съд
чрез подаване на молба в съответствие със
Статута на Съда.
2. Всяка държава страна може при подписването или ратифицирането на тази конвенция
или присъединяването си към нея да заяви,
че не се счита обвързана с разпоредбите на
алинея 1 от този член. Другите държави страни не са обвързани от въпросните разпоредби
по отношение на държава страна, направила
такава резерва.
3. Всяка държава страна, направила резерва
в съответствие с алинея 2 от този член, може
по всяко време да оттегли резервата си чрез
уведомление до Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
Член 30
Тази конвенция, чиито текстове на английски, арабски, испански, китайски, руски и
френски език имат еднаква сила, се депозира
при Генералния секретар на Организацията на
обединените нации.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха тази
конвенция.
1521

ФАКУЛТАТИВЕН ПРОТОКОЛ

към Конвенцията за премахване на всички
форми на дискриминаци я по отношение
на жените, приет от Общото събрание на
Организацията на обединените нации на
6 октомври 1999 г.
(Ратифициран със закон, приет от 40-то Народно
събрание на 19 юли 2006 г. – ДВ, бр. 62 от 2006 г.
В сила за Република България от 20 декември
2006 г.)
Държавите – страни по този протокол,
отбелязвайки, че Уставът на Организацията
на обединените нации утвърждава вярата в
основните права на човека, в достойнството
и ценността на човешката личност и в равноправието на мъжете и жените,
отбелязвайки също, че Всеобщата декларация
за правата на човека провъзгласява, че всички
хора се раждат свободни и равни по достойнство
и права и че всеки човек трябва да притежава
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всички права и свободи, провъзгласени в нея,
без каквато и да било разлика, в това число и
разликата по отношение на пола,
напомняйки, че международните пактове
за правата на човека и другите международни
договори по правата на човека забраняват
дискриминация, основана на пол,
позовавайки се също на Конвенцията за
премахване на всички форми на дискриминация
по отношение на жените („конвенцията“), в
която държавите страни осъждат дискриминацията по отношение на жените във всичките
є форми и изразяват съгласие незабавно и с
всички подходящи средства да водят политика
за премахване на дискриминацията по отношение на жените,
потвърждавайки своята решимост да осигуряват пълното и равноправно осъществяване
на всички права и основни свободи от жените
и да предприемат всички ефективни действия
за предотвратяване нарушения на тези права
и свободи,
се споразумяха за следното:
Член 1
Всяка държава – страна по този протокол
(„държава страна“), признава компетентността
на Комитета за премахване на всички форми
на дискриминация по отношение на жените
(„комитетът“) да приема и разглежда съобщения, представени в съответствие с член 2.
Член 2
Съобщения могат да се представят от или
от името на лица или групи от лица, намиращи
се под юрисдикцията на държава страна, които
твърдят, че са жертва на нарушение от страна
на тази държава на което и да е от правата,
провъзгласени в конвенцията. Когато съобщението е представено от името на лица или
групи от лица, това трябва да стане с тяхното
съгласие, освен ако авторът може да оправдае
действията от тяхно име без тяхно съгласие.
Член 3
Съобщенията трябва да се представят в писмен вид и да не бъдат анонимни. Комитетът
няма да разглежда съобщения, които засягат
държава – страна по конвенцията, която не е
страна по този протокол.
Член 4
1. Комитетът няма да разглежда съобщения,
ако не бъде доказано, че са били изчерпани
всички вътрешноправни средства за защита,
освен ако прилагането на тези средства е било
необосновано забавено или няма да доведе до
ефективна защита.
2. Комитетът счита за недопустимо всяко
съобщение, когато:
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а) по същество то е било разглеждано от
комитета или когато то е било или се разглежда
в рамките на друга процедура на международно
разследване или решаване на спорове;
б) то е несъвместимо с разпоредбите на
конвенцията;
в) то е явно необосновано или недостатъчно
обосновано;
г) то представлява злоупотреба с правото
на представяне на съобщение;
д) фактите, предмет на съобщението, са
възникнали преди влизането в сила на този
протокол за засегнатата държава страна, освен
ако тези факти са продължили и след тази дата.
Член 5
1. По всяко време след получаването на
съобщението и преди произнасяне по същество
комитетът може да отправи до засегнатата
държава страна за спешно разглеждане искане
държавата страна да вземе необходимите временни мерки за предотвратяване на евентуална
непоправима щета на жертвата или жертвите
на твърдяното нарушение.
2. Когато упражнява правомощията си по
алинея 1 от този член, комитетът не се произнася по допустимостта или по съществото
на съобщението.
Член 6
1. Освен в случаите, когато комитетът счита
съобщението за недопустимо без позоваване на
засегнатата държава страна и при условие, че
лицето или лицата са съгласни да бъде разкрита
самоличността им пред тази държава страна,
комитетът предоставя в конфиденциален порядък всяко съобщение, което му е представено
в съответствие с този протокол, на вниманието
на засегнатата държава страна.
2. В шестмесечен срок получаващата държава страна трябва да представи на комитета
писмени обяснения или изявления, изясняващи
случая, и мерките, предприети от държавата,
ако има такива.
Член 7
1. Комитетът разглежда съобщенията, получени в съответствие с този протокол, като
взема предвид цялата информация, която му
е предоставена от или от името на лица или
групи от лица и от засегнатата държава страна, ако тази информация е предоставена на
заинтересованите страни.
2. Комитетът заседава при закрити врати,
когато разглежда съобщения, получени в съответствие с този протокол.
3. След разглеждане на съобщението комитетът съобщава своите становища по него
заедно с препоръките си, ако има такива, на
заинтересуваните страни.
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4. Държавата страна обсъжда надлежно становищата на комитета заедно с препоръките, ако
има такива, и в срок от шест месеца представя
на комитета писмен отговор, съдържащ информация за взетите мерки относно становищата
и препоръките на комитета.
5. Комитетът може да покани държавата
страна да представи допълнителна информация за мерките, взети от държавата страна в
отговор на становищата и препоръките, ако
има такива, включително, ако комитетът счита
за целесъобразно, в следващите доклади на
държавата страна по член 18 от конвенцията.
Член 8
1. Ако комитетът получи достоверна информация за тежки и системни нарушения
от държава страна на права, провъзгласени в
конвенцията, комитетът поканва тази държава
страна да сътрудничи при проучването на информацията и да представи становище относно
посочената информация.
2. Като вземе под внимание евентуалните
становища на засегнатата държава страна,
както и всяка достоверна информация, с която разполага, комитетът може да натовари
един или повече от членовете си да проведат
разследване и да докладват спешно пред комитета. Когато е оправдано и със съгласието
на държавата страна, разследването може да
включва и посещение на територията є.
3. След като проучи резултатите от такова
разследване, комитетът ги предоставя на засегнатата държава страна заедно с коментари
и препоръки.
4. Засегнатата държава страна в шестмесечен
срок от получаване на резултатите, коментарите
и препоръките на комитета представя своите
становища на комитета.
5. Такова разследване се осъществява конфиденциално и като се търси съдействието на
държавата страна по време на всички етапи
на процедурата.
Член 9
1. Комитетът може да покани засегнатата
държава страна да включи в доклада си по член
18 от конвенцията подробности за мерките,
взети в отговор на разследване, проведено по
член 8 от този протокол.
2. Комитетът може, ако се налага, след
изтичане на шестмесечния срок по член 8,
алинея 4 да покани засегнатата държава страна
да го информира за мерките, взети в отговор
на това разследване.
Член 10
1. Всяка държава страна може по време на
подписване или ратификация на този протокол
или присъединяването си към него да декларира,
че не признава компетенцията на комитета по
членове 8 и 9.
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2. Всяка държава страна, която е направила
декларация в съответствие с алинея 1 от този
член, може по всяко време да оттегли тази
декларация чрез уведомление до Генералния
секретар.
Член 11
Всяка държава страна взема всички необходими мерки, за да осигури на лицата под нейна
юрисдикция, които са подали съобщение до
комитета съгласно този протокол, да не бъдат
обект на лошо третиране или заплашване.
Член 12
Комитетът включва в годишния си доклад
по член 21 от конвенцията обобщение на дейността си по този протокол.
Член 13
Всяка държава страна се ангажира да информира и популяризира конвенцията и този
протокол и да улеснява достъпа до информация
за становищата и препоръките на комитета, в
частност по въпросите, засягащи тази държава
страна.
Член 14
Комитетът създава свои процедурни правила,
които ще спазва при изпълнение на функциите
си, възложени му от този протокол.
Член 15
1. Този протокол е открит за подписване от
всяка държава, която е подписала, ратифицирала или се е присъединила към конвенцията.
2. Този протокол подлежи на ратифициране
от всяка държава, която е ратифицирала или
се е присъединила към конвенцията.
Ратификационните документи се депозират
при Генералния секретар на Организацията на
обединените нации.
3. Този протокол е открит за присъединяване
за всяка държава, която е ратифицирала или
се е присъединила към конвенцията.
4. Присъединяването влиза в сила чрез
депозиране на документ за присъединяване
при Генералния секретар на Организацията на
обединените нации.
Член 16
1. Този протокол влиза в сила три месеца
след датата на депозиране при Генералния
секретар на Организацията на обединените
нации на десетия ратификационен документ
или документ за присъединяване.
2. По отношение на всяка държава, която
ратифицира или се присъедини към този протокол след влизането му в сила, този протокол
влиза в сила три месеца след датата на депозиране на нейния ратификационен документ
или документ за присъединяване.
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Член 17
Не се допускат резерви по този протокол.
Член 18
1. Всяка държава страна може да предложи
изменение в този протокол и да го представи
на Генералния секретар на Организацията на
обединените нации. Генералният секретар съобщава всички предложения за изменения на
държавите страни с молба да го/я уведомят
дали желаят свикването на конференция на
държавите страни, за да разгледат и гласуват
съответните предложения. В случай че най-малко една трета от държавите страни подкрепят
нейното свикване, Генералният секретар свиква
конференцията под егидата на Организацията
на обединените нации. Всяко изменение, прието
от мнозинството на държавите страни, които
са присъствали и гласували на конференцията,
се внася за одобрение от Общото събрание на
Организацията на обединените нации.
2. Измененията влизат в сила след одобряването им от Общото събрание на Организацията на обединените нации и след като бъдат
приети от две трети от държавите – страни по
този протокол, в съответствие с техните конституционни процедури.
3. След влизане на измененията в сила те
стават задължителни за тези държави страни,
които са ги приели, като другите държави
страни остават обвързани от разпоредбите на
този протокол и на всички негови предишни
изменения, които са приели.
Член 19
1. Всяка държава страна може да денонсира
този протокол по всяко време чрез писмено
уведомление, адресирано до Генералния секретар на Организацията на обединените нации.
Денонсирането влиза в сила шест месеца след
датата на получаване на уведомлението от
Генералния секретар.
2. Денонсирането няма да попречи на прилагането на разпоредбите на този протокол
по отношение на съобщение, представено в
съответствие с член 2, или на разследване,
провеждано по член 8 преди влизането в сила
на денонсирането.
Член 20
Генералният секретар на Организацията на
обединените нации уведомява всички държави
за следното:
а) подписвания, ратификации и присъединявания по този протокол;
б) датата на влизането в сила на този протокол и всяко изменение съгласно член 18,
в) денонсирания съгласно член 19.
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Член 21
1. Този протокол, чиито текстове на арабски,
китайски, английски, френски, руски и испански
език имат еднаква сила, се депозира в архива
на Организацията на обединените нации.
2. Генералният секретар на Организацията
на обединените нации предава заверени копия
от този протокол на всички държави, посочени
в член 25 на конвенцията.
1522
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за политическите права на жените
(Ратифицирана с Указ № 54 от 26 февруари
1954 г. (необнародван). В сила за България от
7 юли 1954 г. Оттегляне на резервата по чл. ІХ
със закон на Народното събрание от 5 май
1992 г. – резервата е оттеглена на 24 юни 1992 г.)
Договарящите се страни,
желаейки да осъществят принципа за равноправие на мъжете и жените, залегнал в Устава
на Организацията на обединените нации,
признавайки, че всеки има право да участва
в управлението на своята страна, пряко или
чрез свободно избрани представители, и има
правото на равен достъп до държавната служба
в своята страна, и като желаят да установят
равнопоставеност между мъжете и жените при
използването и упражняването на политическите
права съгласно Устава на Организацията на
обединените нации и Всеобщата декларация
за правата на човека,
решиха да сключат за тази цел конвенция,
и се споразумяха за следното:
Член І
Жените имат право да гласуват на всички
избори на равни начала с мъжете, без каквато
и да е дискриминация.
Член ІІ
Жените могат да бъдат избирани във всички обществени изборни органи, установени
съгласно законодателството на страната, на
равни начала с мъжете, без каквато и да е
дискриминация.
Член ІІІ
Жените имат право да заемат всички обществени постове и да упражняват всички
обществени функции, създадени съгласно националното законодателство, на равни начала
с мъжете, без каквато и да е дискриминация.
Член ІV
1. Тази конвенция е открита за подписване
от всички държави – членки на Организацията на обединените нации, и за всяка друга
държава, към която Общото събрание отправи
такава покана.

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

2. Тази конвенция подлежи на ратификация,
като ратификационните документи се депозират
при Генералния секретар на Организацията на
обединените нации.
Член V
1. Тази конвенция е открита за присъединяване за всички държави, посочени в точка
1 на член ІV.
2. Присъединяването се извършва чрез
депозиране на документ за присъединяване
при Генералния секретар на Организацията на
обединените нации.
Член VІ
1. Тази конвенция влиза в сила на деветдесетия ден след депозирането на шестия
ратификационен документ или документ за
присъединяване.
2. За всяка държава, която ратифицира или
се присъедини към конвенцията след депозирането на шестия ратификационен документ или
документ за присъединяване, конвенцията влиза
в сила на деветдесетия ден след депозирането
от тази държава на нейния ратификационен
документ или документ за присъединяване.
Член VІІ
Ако в момента на подписването, ратифицирането или присъединяването държава
формулира резерва по някой от членовете на
тази конвенция, Генералният секретар съобщава
текста на резервата на всички държави, които
са или които могат да станат страни по тази
конвенция. Всяка държава, която има възражения по отношение на тази резерва, може в
срок от деветдесет дни, считано от датата на
това съобщение (или от датата, на която тя
става страна по конвенцията), да съобщи на
Генералния секретар, че тя не приема резервата. В този случай конвенцията не влиза в
сила между тази държава и държавата, която
е формулирала резервата.
Член VІІІ
1. Всяка държава може да денонсира тази
конвенция чрез писмено уведомление до Генералния секретар на Организацията на обединените нации. Денонсирането влиза в сила
една година след датата, на която Генералният
секретар е получил уведомлението.
2. Тази конвенция прекратява действието си
от датата на влизане в сила на денонсирането,
което ще сведе на по-малко от шест страните
по нея.
Член ІХ
Всеки спор между две или повече договарящи се държави, отнасящ се до тълкуването
или прилагането на тази конвенция, който не
е уреден по пътя на преговорите, се отнася
по искане на една от страните, между които е
възникнал спорът, до Международния съд, за
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да се произнесе по въпроса, освен ако заинтересуваните страни се договорят за друг начин
на уреждане на спора.
Член Х
Генералният секретар на Организацията на
обединените нации уведомява всички държави – членки на Организацията на обединените
нации, и държавите, които не са членки, посочени в точка 1 на член ІV на тази конвенция,
относно:
а) подписите и ратификационните документи,
получени съгласно член ІV;
б) документите за присъединяване, получени
съгласно член V;
в) датата, на която тази конвенция влиза в
сила съгласно член VІ;
г) съобщенията и уведомленията, получени
съгласно член VІІ;
д) уведомленията за денонсиране, получени
съгласно точка 1 на член VІІІ;
е) прекратяването на действието на конвенцията съгласно точка 2 на член VІІІ.
Член ХІ
1. Тази конвенция, чиито текстове на английски, китайски, испански, френски и руски език
имат еднаква сила, се депозира в архивите на
Организацията на обединените нации.
2. Генералният секретар на Организацията
на обединените нации изпраща заверено копие
от нея до всички държави – членки на Организацията на обединените нации, и до всички
държави, които не са членки, посочени в точка
1 на член ІV.
В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това от съответните
правителства, подписаха тази конвенция, открита за подписване в Ню Йорк на тридесет
и първи март хиляда деветстотин петдесет и
трета година.
1523

СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение и допълнение на Споразумението
за сътрудничество между Министерството
на външните работи на Република България
и Министерството на външните работи на
Черна гора по визови въпроси и консулска
защита от 4 декември 2008 г.
(Утвърдено с Решение № 998 от 30 декември
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
15 февруари 2010 г.)
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
В ПОДГОРИЦА
№ 308
„Посолството на Република България в
Подгорица поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Черна
гора и има честта от името на Министерството на външните работи и правителството на
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Република България да предложи на черногорската страна следното Споразумение за
изменение и допълнение на Споразумението
за сътрудничество между Министерството на
външните работи на Република България и
Министерството на външните работи на Черна
гора по визови въпроси и консулска защита от
4 декември 2008 г.:
1. В чл. 1 след думите „Република Азербайджан“ се поставя запетая и се добавя „Грузия,
Република Казахстан и Република Молдова“,
а думите „и Република Грузия“ се заличават.
2. В чл. 6 след думите „Република Азербайджан“ се поставя запетая и се добавя „Грузия,
Република Казахстан и Република Молдова“,
а думите „и Република Грузия“ се заличават.
3. В чл. 9 след „Република Азербайджан“ се
поставя запетая и се добавя „Грузия, Република
Казахстан или Република Молдова“, а текстът
„или Република Грузия“ се заличава.
4. В точка 1 от приложението към споразумението, неразделна част от него, се добавят
следните два реда:
„Посолство на Република България в Република Казахстан
Посолство на Република България в Република Молдова“,
а думите „Република Грузия“ се заменят с
„Грузия“.
5. В точка 2 от приложението към споразумението, неразделна част от него след комуникационния адрес за контакт на Посолството на
Република България в Грузия се добавя:
„Посолство на Република България в Република
Казахстан, Астана
Адрес: гр. Астана, ул. „Сарыарка“, д.15, ет. 2
Телефони:
Централа – 007 7172 90 15 15, 007 7172 90 15 19
Факс – 007 7272 62 99 56
e-mail: astanabulemb@mail.bg
astanabulemb@mail.ru
Посолство на Република България в Република
Молдова, Кишинев
Адрес: гр. Кишинев, ул. „Букурещ“ 92
Телефони:
Централа – (+373 22) 23 79 83; (+373 22) 23 89 10
Консулска служба – (+ 373 22) 22 36 72
Факс – (+373 22) 23 79 78; (+373 22) 22 36 70
e-mail: Ambasada-Bulgara@meganet.md“,
а думите „Република Грузия“ се заменят с
„Грузия“.
В случай че така направените предложения
са приемливи за черногорската страна, Посолството на Република България в Подгорица от
името на Министерството на външните работи и правителството на Република България
предлага тази нота заедно с нотата – отговор
на Министерството на външните работи на
Черна гора, да съставляват Споразумение за
изменение и допълнение на Споразумението
за сътрудничество между Министерството
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на външните работи на Република България
и Министерството на външните работи на
Република Черна гора по визови въпроси и
консулска защита от 4 декември 2008 г., което
Споразумение да влезе в сила на 30-ия ден от
получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението
от всяка от страните на вътрешнодържавните
є процедури, необходими за неговото влизане
в сила.
Посолството на Република България в Подгорица се ползва от възможността да поднови
пред Министерството на външните работи на
Черна гора уверенията в отличната си към
него почит.“
Подгорица, 14 октомври 2009 г.
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ
РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА
ЧЕРНА ГОРА
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
№ 09/12-17/12-2
ВЕРБАЛНА НОТА
Министерството на външните работи на
Черна гора поднася своите почитания на Посолството на Република България в Подгорица
и има честта да потвърди получаването на нота
№ 308 с дата 14 октомври 2009 г. със следното
съдържание:
„Посолството на Република България в
Подгорица поднася своите почитания на Министерството на външните работи на Черна
гора и има честта от името на Министерството на външните работи и правителството на
Република България да предложи на черногорската страна следното Споразумение за
изменение и допълнение на Споразумението
за сътрудничество между Министерството на
външните работи на Република България и
Министерството на външните работи на Черна
гора по визови въпроси и консулска защита от
4 декември 2008 г.:
1. В чл. 1 след думите „Република Азербайджан“ се поставя запетая и се добавя „Грузия,
Република Казахстан и Република Молдова“,
а думите „и Република Грузия“ се заличават.
2. В чл. 6 след думите „Република Азербайджан“ се поставя запетая и се добавя „Грузия,
Република Казахстан и Република Молдова“,
а думите „и Република Грузия“ се заличават.
3. В чл. 9 след „Република Азербайджан“ се
поставя запетая и се добавя „Грузия, Република
Казахстан или Република Молдова“, а текстът
„или Република Грузия“ се заличава.
4. В точка 1 от приложението към споразумението, неразделна част от него, се добавят
следните два реда:
„Посолство на Република България в Република Казахстан
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Посолство на Република България в Република Молдова“,
а думите „Република Грузия“ се заменят с
„Грузия“.
5. В точка 2 от приложението към споразумението, неразделна част от него, след комуникационния адрес за контакт на Посолството
на Република България в Грузия се добавя:
„Посолство на Република България в Република
Казахстан, Астана
Адрес: гр. Астана, ул. „Сарыарка“, д.15, ет. 2
Телефони:
Централа – 007 7172 90 15 15, 007 7172 90 15 19
Факс – 007 7272 62 99 56
e-mail: astanabulemb@mail.bg
astanabulemb@mail.ru
Посолство на Република България в Република
Молдова, Кишинев
Адрес: гр. Кишинев, ул. „Букурещ“ 92
Телефони:
Централа – (+373 22) 23 79 83; (+373 22) 23 89 10
Консулска служба – (+ 373 22) 22 36 72
Факс – (+373 22) 23 79 78; (+373 22 ) 22 36 70
e-mail: Ambasada-Bulgara@meganet.md“,
а думите „Република Грузия“ се заменят с
„Грузия“.
В случай че така направените предложения
са приемливи за черногорската страна, Посолството на Република България в Подгорица от
името на Министерството на външните работи и правителството на Република България
предлага тази нота заедно с нотата – отговор
на Министерството на външните работи на
Черна гора, да съставляват Споразумение за
изменение и допълнение на Споразумението
за сътрудничество между Министерството
на външните работи на Република България
и Министерството на външните работи на
Република Черна гора по визови въпроси и
консулска защита от 4 декември 2008 г., което
Споразумение да влезе в сила на 30-ия ден от
получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението
от всяка от страните на вътрешнодържавните
є процедури, необходими за неговото влизане
в сила.
Посолството на Република България в Подгорица се ползва от възможността да поднови
пред Министерството на външните работи на
Черна гора уверенията в отличната си към
него почит.
Подгорица, 14 октомври 2009 г.
ДО
МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
НА РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА“
Министерството на външните работи на
Черна гора също има честта да информира,
че гореспоменатата нота № 380 от 14 октомври 2009 г. и този отговор ще съставляват
Споразумение за изменение и допълнение на
Споразумението за сътрудничество между Ми-
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нистерството на външните работи на Република
България и Министерството на външните работи
на Република Черна гора по визови въпроси и
консулска защита от 4 декември 2008 г., което
Споразумение да влезе в сила на 30-ия ден от
получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението
от всяка от страните на вътрешнодържавните
є процедури, необходими за неговото влизане
в сила.
Министерството на външните работи на
Черна гора би оценило отговора на Посолството на Република България в Подгорица
относно датата на получаване на тази нота при
възможност от негова страна.
Министерството на външните работи на
Черна гора се ползва от възможността да поднови пред Посолството на Република България
в Подгорица уверенията в отличната си към
него почит.
Подгорица, 19 октомври 2009 г.
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПОДГОРИЦА
1525

СПОРАЗУМЕНИЕ

между правителството на Република България и правителството на Туркменистан
за взаимно премахване на изискването за
визи за притежателите на дипломатически
и служебни паспорти
(Утвърдено с Решение № 865 от 5 ноември
2009 г. на Министерския съвет. В сила от
14 февруари 2010 г.)
Правителството на Република България и
правителството на Туркменистан, наричани
по-долу „страните“,
водени от желанието си да развият двустранните отношения и да укрепят сътрудничеството
помежду си,
изразявайки готовността си да освободят
гражданите на двете държави, притежатели
на дипломатически и служебни паспорти, от
визи за влизане на територията на всяка една
от държавите,
при зачитане на Виенската конвенция за
дипломатическите отношения от 1961 г. и Виенската конвенция за консулските отношения
от 1963 г.,
се споразумяха за следното:
Член 1
1. Гражданите на държавата на всяка една
от страните, притежаващи валидни дипломатически или служебни паспорти, имат право да
влизат, преминават транзит и пребивават без
виза на територията на държавата на другата
страна за срок до 90 дни в рамките на всеки 6
месеца, считано от датата на първото влизане.
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2. Гражданите на една от страните влизат и
напускат територията на държавата на другата
страна през граничните контролно-пропускателни пунктове за преминаване на държавните
граници на тази страна.

3. Всяка от страните по всяко време и без
особени формалности приема обратно своите
граждани, които са влезли на територията на
другата страна в противоречие с разпоредбите
на това споразумение.

Член 2

Член 4
1. Страните се задължават да си разменят
по дипломатически път образци от действащите
в момента дипломатически или служебни паспорти при подписването на това споразумение.
2. В случай че една от страните въведе как
вито и да било промени в издаваните от нея
дипломатически или служебни паспорти, то тя
следва да предостави по дипломатически път
на другата страна образци от новите паспорти
в максимално кратък срок, считано от датата,
от която влизат в сила съответните промени.

1. Гражданите на държавата на една от страните, които са служители в нейните дипломатически, консулски и търговски представителства
или в постоянните є представителства към
международни организации на територията на
държавата на другата страна, влизат, преминават
транзит и пребивават на територията на държавата на приемащата страна без визи за целия
срок на своята акредитация при наличието на
валиден дипломатически или служебен паспорт.
2. За назначаването на тези служители изпращащата страна уведомява по дипломатически
път другата страна не по-късно от 30 дни преди
пристигането на лицето на нейна територия.
3. Разпоредбата на т. 1 на този член се разпростира и върху членовете на семействата на
посочените граждани, които живеят заедно с
тях по време на официалното им пребиваване
и притежават валидни диполматически или
служебни паспорти:
а) за Туркменистан – съпруг или съпруга,
деца до 18 г., ако не са сключили брак, пълнолетните деца, ако са трайно нетрудоспособни,
или деца до 25 г., включително и на другия
съпруг, ако учат в приемащата държава и не
са сключили брак;
б) за Република България– съпруг или съпруга, деца до 18 г., ако не са сключили брак,
пълнолетните деца, ако са трайно нетрудо
способни, или деца до 25 г., включително и на
другия съпруг, ако учат в приемащата държава
и не са сключили брак.
Член 3
1. По причини, свързани с обществения
ред, националната сигурност или общественото
здраве, страните могат да спрат изцяло или
частично действието на това споразумение.
Спирането и възобновяването трябва да бъдат
съобщени незабавно по дипломатически път
на другата страна и влизат в сила от деня на
получаване на уведомлението.
2. Всяка от страните си запазва правото
да откаже влизане или пребиваване на своята
територия на гражданин на държавата на другата договаряща страна, притежаващ валиден
диполматически или служебен паспорт, както и
да прекрати или съкрати срока на пребиваването
му на своя територия по причини, свързани
с националната сигурност, обществения ред и
здравеопазването, или поради това, че е обявен
за „persona non grata“.

Член 5
1. В случай че гражданин на държавата на
една от страните, притежаващ дипломатически
или служебен паспорт, загуби или повреди
споменатия документ на територията на другата страна, той незабавно уведомява за това
компетентните органи на приемащата държава.
2. Вместо загубения или повреден документ
дипломатическото или консулското представителство на държавата, чийто гражданин е
това лице, му издава документ, който временно
заменя паспорта. Напускането на територията
на приемащата държава е възможно в съответствие с нейното законодателство.
Член 6
Двете страни ще осигурят най-високо ниво
на защита срещу подправяне на дипломатическите и служебните паспорти.
Член 7
Това споразумение не засяга правата и задълженията на двете страни, произтичащи от
други международни договори и споразумения,
по които те заедно или поотделно са страни.
Член 8
В случай че възникнат спорове или разногласия по прилагането и тълкуването на това
споразумение, страните ги решават по дипломатически път чрез преговори и консултации.
Член 9
Това споразумение може да се изменя по
взаимно съгласие между страните чрез размяна
на ноти по дипломатически път.
Член 10
1. Това споразумение се сключва за неопределен срок и влиза в сила на 30-ия ден от деня
на получаване по дипломатически път на последното писмено уведомление за изпълнението
от страните на вътрешноправните процедури,
необходими за влизането му в сила.
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2. Всяка от страните може да прекрати това
споразумение по дипломатически път чрез
писмено уведомяване на другата страна. Прекратяването влиза в сила 30 дни след датата
на получаването на съответната нотификация.
Това споразумение е изготвено в два оригинални екземпляра на български, туркменски и
руски език, като всеки от тях притежава еднаква
сила. В случай на различия при тълкуването
руският текст ще се ползва с предимство.
Подписано в град София на 27 август 2009 г.
За правителството на
Република България:
Румяна Желева,
министър на външните
работи
1526

За правителството на
Туркменистан:
Рашид Мередов,
заместник министърпредседател и
министър на
външните работи

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 9
от 12 февруари 2010 г.

за максимално допустимите стойности на
вибрациите в жилищни помещения
Чл. 1. С тази наредба се определят максимално допустимите нива на вибрациите в
жилищните помещения и редът за тяхното
измерване и оценка.
Чл. 2. Нормируемите параметри на вибрациите представляват средноквадратичните
стойности на виброскоростта, виброускорението и вибропреместването в октавните ленти
със средногеометрични честоти: 1; 2; 4; 8; 16;
31,5; 63 Hz.
Чл. 3. Максимално допустимите стойности
на вибрациите по чл. 2, в произволно направление (вертикално или хоризонтално), се определят съгласно приложението.
Чл. 4. (1) Измерването на нормируемите
параметри на вибрациите се провежда чрез измервателни средства, осигуряващи измерването
на средноквадратичната стойност на сигнала
с основна грешка, непревишаваща +/- 26 %
(+/- 2 dB).
(2) Измерва се и се оценява само един от
нормируемите параметри по чл. 2 – този, който
се възприема директно от вибродатчика.
Чл. 5. Преди провеждането на измерванията
виброизмервателната система се калибрира
чрез използването на уред с еталонен сигнал.
Чл. 6. (1) Измервателните точки се разполагат на пода на жилищните помещения.
(2) При площ на пода на помещението,
по-голяма или равна на 20 кв. м, измерването
се провежда в три точки от пода, отдалечени
една от друга, както и от стени и колони, на
разстояние най-малко 1,5 м.
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(3) В помещения с площ на пода, по-малка
от 20 кв. м, измерването се извършва в геометричния център на пода.
Чл. 7. Вибродатчикът се закрепя неподвижно чрез резбово съединение или магнит към
повърхността на стоманен лист с диаметър не
по-малък от 300 мм и дебелина не по-малка
от 4 мм. Стоманеният лист с вибродатчика се
установява върху измервателната точка и се
натоварва с маса с тегло от 60 до 80 кг.
Чл. 8. (1) Във всяка точка измерванията
се провеждат в три взаимно перпендикулярни
направления (вертикално и две хоризонтални).
Стойностите на измервания параметър по двете
хоризонтални направления се привеждат към
една, равна на квадратния корен от сумата на
квадратите на двете стойности.
(2) В оценяването на измервания параметър
се избира максималната стойност на параметъра
независимо от направлението му – хоризонтално
или вертикално, за всяка октавна лента.
Чл. 9. Измерените или изчислени стойности
на вибрациите се считат над допустимите стойности, ако в някое от направленията (вертикално
или хоризонтално) поне един от нормируемите
параметри на вибрациите превишава максимално допустимата стойност.
Чл. 10. (1) При продължителност на въздействие на вибрациите под 30 минути времето
на измерване и оценката на вибрациите трябва
да съвпада с времето и продължителността на
въздействието им.
(2) При продължителност на въздействие
на вибрациите повече от 30 минути измерването и оценката на вибрациите се извършват
в продължение на 30 минути във времето, в
което вибрациите са най-интензивни.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата се издава на
основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 12,
буква „е“ от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето и отменя Наредба № 45 за
норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради (ДВ, бр. 4 от 1980 г.).
Министър: Б. Нанев
Приложение
към чл. 3
1. Максимално допустимата стойност на вибрациите се определя по следната формула:
Vдоп = К1. К2.V,
където:
Vдоп е максимално допустимата стойност на
вибрациите съгласно следните норми:
V – максимално допустимата стойност на вибрациите през нощта (от 23,00 до 7,00 ч.) съгласно
таблица № 1;
К1 – корекционният множител за времето от
денонощието съгласно таблица № 2;
К2 – корекционният множител за продължителността на въздействие на вибрациите през деня
и се определя по формула № 2 или фигура № 1.
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2. Таблица № 1
Максимално допустими стойности на постоянните
вибрации през нощта (от 23,00 до 7,00 часа)
Параметър на
вибра
циите

Средноквадратични стойности
Корина вибрациите в октавните лен- гирана
ти със средногеометрични чес- стойност
тоти (Hz)
на виброускорението „а“
1
2
4
8
16 31.5 63
Вибро
18 6.2 2.2 1.1 1.1 1.1 1.1
скорост
10-4 m/s
Вибро
11 7.8 5.5 5.5 11 22 44
14.6
ускорение
10-3 m/s2
Вибропре- 2800 490 87 22 11 5.6 2.8
местване
10-7 m

3. Таблица № 2
Стойности на корекционния коефициент К1 в
зависимост от времето на денонощието
Влияещ фактор

Условия

Време от деноно- ден от 07,00 до 23,00 ч.
щието
нощ от 23,00 до 7,00 ч.

Стойности на
корекционния
коефициент К1
К1 = 1,78
К1 = 1

4. Формула № 2

Т е продължителността на въздействие на вибрациите в минути.
5. Фигура № 1
Корекционен множител К2 в зависимост от продължителността на въздействие на вибрациите
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
НАРЕДБА № 7
от 5 февруари 2010 г.

за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя Държавното образователно изискване (ДОИ) за
придобиването на квалификация по професията
812030 „Екскурзовод“ от област на образование „Услуги за личността“ и професионално
направление 812 „Пътувания, туризъм и свободно време“ 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 812030 „Eкскурзовод“ съгласно приложението
определя изискванията за придобиването на
четвърта степен на професионална квалификация за специалност 8120303 „Организация на
екскурзоводската дейност“ и на трета степен на
професионална квалификация за специалността
8120302 „Екскурзоводско обслужване“.
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 учебни планове и учебни програми
за обучението по специалностите 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

1496

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 812030 „Екскурзовод“.
(2) Държавното образователно изискване за
придобиването на квалификация по професията
„Екскурзовод“ определя общата, отрасловата
и специфичната задължителна професионална
подготовка за професията, както и задължителната чуждоезикова подготовка по професията
и избираемата подготовка.
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(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.
Чл. 5. С ДОИ по чл. 1 се определят и входящото 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
„Екскурзовод“
Професионално направление:
812

Пътувания, туризъм и свободно време

ВЕСТНИК
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Наименование на професията:
812030 Екскурзовод
Специалности:

Степен на професионална квалификация:

8120302 Екскурзоводско обслуж- Трета
ване
8120303 Организация на екскур- Четвърта
зоводската дейност

1. Входни характеристики
1.1. Изисквания за входящо минимално образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г.
В таблица 1 са представени специалностите,
включени в професията „Екскурзовод“ – трета и
четвърта степен на професионална квалификация
съгласно Списъкa на професиите за професионално
образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за
професионалното образование и обучение (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.),
както и входящото минимално образователно
равнище за придобиване на съответната степен
на професионална квалификация.

Таблица 1
Специалности

Степен на
професионална
квалификация

1
8120302

2
Екскурзоводско
обслужване

3

8120303

Организация на
четвърта
екскурзоводската
дейност

трета

Входящо минимално образователно равнище
за ученици
4
завършен седми клас или завършено
основно образование
–

за лица, навършили 16 г.
5
завършено основно образование
завършено средно
образование

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение
Здравословното състояние на кандидата се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че
професията „Екскурзовод“ не му е противопоказна.
2. Профил на професията
2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции по специалности
Основните характеристики на профила на професията, диференцирани по специалности, са представени в таблица 2.
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Таблица 2

Описание на трудовите
дейности (задачи)

1

Предмети и средства на труда

2

Професионални компетенции
знания за:

умения за:

професионалноличностни
качества

3

4

5

1. Специалност 8120302 „Екскурзоводско обслужване“ – трета степен на професионална квалификация
1. Подготвителни дейности за осъществяване на програмата на
групата:
извършва резервации за
транспортни средства и
хотели;
проверява наличните
ресторанти, музеи и
възможности за допълнителни мероприятия
(културни, спортни,
професионални срещи
и др.);
оформя първични счетоводни документи,
необходими за финансовото обезпечаване на
пътуването на групата
по определен маршрут
(пари в брой, чекове,
ваучери и др.);
подготвя документация,
необходима за осъ ществяване на маршрута (роум инг листи,
програма, пътни карти,
брошури и други);
подготвя информационното обслужване на
туристите по време на
пътуването и посещението на туристическите
обекти;
извършва допълнителна
специфична подготовка
за тура с групата – закупуване на цветя, сувенири и др.;
проверява транспортното средство за изпълнение на туристическата
програма (чистота, изправност на техниката:
микрофон, рaдио, ТV
монитор, наличие на
филми, дискове, касети
и др.);
закупува и резервира
билети за различни видове транспорт (влак,
самолет, автобус, кораб);
изготвя анкетни листи
за мнения на туристите
след приключване на
тура.

технически средства
за осъществяване на
туристическата програма (микрофонна
уредба, телевизионен монитор, CD
плеър, касетофон и
др.);
подходящо облекло
и отличителен знак
с длъжност и име;
помагала: пътни
карти, видео- и аудиокасети; атласи,
снимки, брошури
и счетоводни документи.

география на България –
климат, релеф, полезни
изкопаеми, минерални
извори, природни забележителности и др.;
история на българския
народ;
обичаи, традиции и нрави на българите;
съвременен живот в
България (икономика
и промишленост, социално-икономическо
състояние, селско стопанство, образование,
медицинско обслужване,
териториално и административно устройство,
архитектура, строителство, перспективи на
международните отношения и др.);
чужд език;
визовия и митническия
режим;
култура и национални
особености на съответната държава;
оказване на първа помощ на пострадал по
време на тур;
изисквания за вътрешния ред в средствата за
подслон (хотели, мотели,
хижи, почивни домове и
др.) и в заведенията за
изхранване на туристите (ресторанти, столове
и др.);
устройство на компютър;
екскурзоводска беседа –
видове, елементи, методика на поднасяне на
информацията;
подготовка на анкетни
листи;
работа с пътни карти и
счетоводни документи;
устройство и работа с
техника, необходима за
осъществяване на тура;
обща и специфична терминология в туристическия отрасъл.

осъществяване на контакт с туристите;
подбиране и поднасяне
на информация за географията на България,
историята на българския народ, неговите
нрави, обичаи и традиции, както и информация за съвременния
живот в България (социално-икономическо
състояние, селско стопанство, образование,
медицинско обслужване, териториално и
административно устройство, архитектура,
строителство, перспективи на международните отношения и др.);
съобразяване с националната принадлежност, религията и възрастта на туристите в
групата;
подготовка и провеждане на аниматорски
и развлекателни мероприятия;
оценяване на конфликтни ситуации и
спомагане за тяхното
разрешаване;
работа с пътна карта;
овладяване на аудиторията и поддържане на
вниманието є;
работа с компютър;
ползване на чужд език;
планиране на изпълнението на туристическата програма;
организиране и провеждане на туристическата
програма;
подготвяне и водене на
първична счетоводна
дейност;
рекламиране и презентиране;
подбиране и използване
на специфична терминология на български
и на чужд език.

богата обща култура;
отговорност;
комуникативност;
мобилност;
оперативност;
трудова дисциплина;
дискретност;
лоялност;
търпение;
отзивчивост;
съпричастност;
дипломатичност;
артистичност;
търговски усет;
работа в екип;
работа в екстремни
условия при продължително натоварване;
физическа издръжливост;
психическа устойчивост;
стремеж към самоусъвършенстване;
добра артикулация;
позитивно отношение към околната
среда и съдействие
за опазването є;
морал;
финансова дисциплина.
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2. Провежда туристическа програма по време
на пребиваване на туристите:
посреща осъществява,
трансфер до хотела и
настанява туристите в
хотела (по роуминг листа на групата);
запознава туристите с
програмата на предстоя
щия тур;
провежда екскурзоводска беседа в автобуса по маршрута, при
обиколка на градове,
в музеи, природни забележителности и др.
мероприятия, по време
на професионални срещи и др.;
провежда аниматорска
и развлекателна дейност с туристите;
подпомага туристите
при разрешаване на
здравословни проблеми;
организира изхранването на туристите според
техните национални
особености, здравословни проблеми и др.;
контролира качеството на предоставяните
услуги и спазването на
условията по сключените договори;
изпраща туристите – трансфер съобразно програмата.

технически средства
за осъществяване на
туристическата програма (микрофонна
уредба, телевизионен монитор, CD
плеър, касетофон и
други);
подходящо облекло
и отличителен знак
с длъжност и име.
помагала: пътни
карти, видео- и аудиокасети атласи,
снимки, брошури
и счетоводни документи.

география на България –
климат, релеф, полезни
изкопаеми, минерални
извори, природни забележителности и др.;
история на българския
народ;
обичаи, традиции и нрави на българите;
развитие на съвременния
живот в България (икономика и промишленост,
социално-икономическо
състояние, селско стопанство, образование,
медицинско обслужване,
териториално и административно устройство,
архитектура, строителство, перспективи на
международните отношения и др.);
чужд език;
култура и национални
особености на съответната държава;
начините за оказване на
долекарска помощ;
изисквания за вътрешния ред в средствата за:
подслон (хотели, мотели,
хижи, почивни домове)
и в заведенията за изхранване (ресторанти,
столове и др.);
устройство на компютъра;
екскурзоводска беседа –
елементи, видове, методика на поднасяне;
подготвяне на анкетни
листи, работа с пътни
карти и счетоводни документи;
устройство и работа с
технически средства –
микрофон и др.;
обща и специфична терминология.

осъществяване на контакт с туристите;
подбиране и поднасяне
на информация, свързана с географията на
България, историята
на българския народ,
неговите нрави, обичаи
и традиции, както и информация за съвременния живот в България
(икономика и промишленост, социално-икономическо състояние,
селско стопанство, образование, медицинско
обслужване, териториално и административно устройство, архитектура, строителство,
перспективи на международните отношения
и др.); съобразяване с
националната принадлежност, религията и
възрастта на туристите;
подготвяне и провеждане на аниматорски
и развлекателни мероприятия;
оценяване на конфликтни ситуации и
спомагане за тяхното
разрешаване;
работа с пътна карта;
овладяване на аудиторията и поддържане на
вниманието є;
работа с компютър;
ползване на чужд език;
планиране изпълнението на туристическата
програма;
организиране и провеждане на туристическа
програма;
подготвяне и водене на
първична счетоводна
документация;
рекламиране и презентиране;
подбиране и използване
на специфична терминология на български
и на чужд език.

богата обща култура;
отговорност;
комуникативност;
мобилност;
оперативност;
трудова дисциплина;
дискретност;
лоялност;
търпение;
отзивчивост;
съпричастност;
дипломатичност;
артистичност;
търговски усет;
работа в екип;
работа в екстремни
условия при продължително натоварване;
физическа издръжливост;
психическа устойчивост;
стремеж към самоусъвършенстване;
добра артикулация;
позитивно отношение към околната
среда и съдействие
за опазването є;
морал;
финансова дисциплина.

3. Заключителни дейности след приключване на програмата:
изготвя подробен финансов отчет;
изготвя заключителен
доклад за осъществената програма с групата.

документи за попълване;
калкулатор;
компютър;
записваща техника
и други съвременни технически средства.

видове счетоводни документи и начини за
тяхното попълване;
възможностите на програмни продукти за
създаване на текст и
таблици и попълване на
формуляри;
обща и специфична терминология.

подготвяне и водене на
първична счетоводна
документация;
подбиране и използване
на специфична терминология;
организаторски умения;
работа с компютър;
анализ и оценка на изпълнените задачи по туристическата програма.

финансова дисциплина;
морал;
стремеж към самоусъвършенстване;
търговски усет;
работа в екип;
дискретност;
лоялност;
търпение;
отговорност;
оперативност.
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2. Специалност 8120303 Организация на екскурзоводската дейност – четвърта степен
1. Предварителна подготовка на туристическа
програма:
резервира различни видове транспортни средства и хотели;
проверява наличните
ресторанти, музеи, съоръжения за провеждане на допълнителни
мероприятия (културни,
спортни, професионални срещи и др.);
оформя първично- счетоводни документи,
свързани с финансовото
обезпечаване на пътуването на дадена група
по определен маршрут
(пари в брой, чекове,
ваучери и др.);
подготвя документация за провеждане на
програмата по маршрута (роуминг листи,
програма, пътни карти,
брошури и др.;
подготвя информационното обслужване на
туристите по време на
пътуването и посещението на различни туристически обекти;
извършва допълнителна
специфична подготовка
за тура с групата – закупува цветя, сувенири
и др.;
проверява състоянието
на транспортните средства за изпълнение на
туристическата програма (чистота, изправност
на техниката: микрофон, рaдио, телевизионен монитор, наличие
на филми, дискове, касети и др.);
закупува и резервира билети за различни видове
транспорт (влак, самолет, автобус, кораб);
изготвя анкетни листи
за мнения на туристите
след приключване на
тура.

технически средства
за осъществяване на
туристическата програма (микрофонна
уредба, телевизионен монитор, CD
плеър, касетофон и
други);
подходящо облекло
и отличителен знак
с длъжност и име;
помагала: пътни
карти, видео- и аудиокасети атласи,
снимки, брошури
и счетоводни документи.

география на България –
климат, релеф, полезни
изкопаеми, минерални
извори, природни забележителности и др.;
история на българския
народ;
обичаи, традиции и нрави на българите;
информация за съвременния живот в България
(икономика и промишленост, социално-икономическо състояние,
селско стопанство, образование, медицинско
обслужване, териториално и административно
устройство, архитектура,
строителство, перспективи на международните
отношения и др.);
чужд език;
култура и национални
особености на съответната държава;
правила за оказване на
първа долекарска помощ;
изисквания за вътрешния ред в средствата за
подслон (хотели, мотели,
хижи, почивни домове)
и в заведенията за изхранване (ресторанти,
столове и др.);
работа и устройство на
компютъра;
екскурзоводска беседа –
елементи, видове, методика на поднасяне;
подготвяне на анкетни
листи;
работа с пътни карти
и със счетоводни документи;
устройство и работа с
микрофон;
обща и специфична терминология.

осъществяване на контакт с туристите;
подбиране и поднасяне
на информация за географията на България,
историята на българския народ, неговите
нрави, обичаи и традиции;
подбиране и поднасяне на информация за
съвременния живот в
България (икономика
и промишленост, социално-икономическо
състояние, селско стопанство, образование,
медицинско обслужване, териториално и административно устройство, архитектура, строителство, перспективи
на международните
отношения и други) по
най-подходящия начин;
съобразяване с националната принадлежност, религията и възрастта на туристите;
подготовка и провеждане на аниматорски
и развлекателни мероприятия;
обективна оценка на
конфликтни ситуации
и спомагане за тяхното
разрешаване;
работа с пътна карта;
овладяване на аудиторията и поддържане на
вниманието є;
работа с компютър;
ползване на чужд език;
планиране на изпълнението на туристическата програма;
организиране на различни дейности;
подготвяне и водене на
първична счетоводна
документация;
рекламиране и презентиране;
подбиране и използване
на специфична терминология.

богата обща култура;
отговорност;
комуникативност;
мобилност;
оперативност;
трудова дисцип
лина;
дискретност;
лоялност;
търпение;
отзивчивост;
съпричастност;
дипломатичност;
артистичност;
търговски усет;
работа в екип;
работа в екстремни
условия при продължително натоварване
физическа издръжливост;
психическа устойчивост;
стремеж към самоусъвършенстване;
добра артикулация;
позитивно отношение към околната
среда;
морал;
финансова дисциплина.

2. Дейности по време
на пребиваване на туристите в страната:
посреща туристите –
трансфер до хотела;
настанява туристите в
хотела (по руминг листа
на групата);
запознава туристите с
програмата на предстоящия тур;
провежда екскурзоводска
беседа във: автобуса по
маршрута, при обиколка
на град, в музей, осъществява допълнителни
мероприятия, по време
на провеждане на професионални срещи и др.;

технически средства
за осъществяване на
туристическата програма (микрофонна
уредба, телевизионен монитор, CD
плеър, касетофон и
др.);
подходящо облекло
и отличителен знак
с длъжност и име;
помагала: пътни
карти, видео- и аудиокасети; атласи,
снимки, брошури
и счетоводни документи.

география на България –
климат, релеф, полезни
изкопаеми, минерални
извори, природни забележителности и др.;
история на българския
народ;
обичаи, традиции и нрави на българите;
информация за съвременния живот в България
(икономика и промишленост, социално-икономическо състояние, селско
стопанство, образование,
медицинско, обслужване, териториално и административно устройство,
архитектура,

осъществяване на контакт с туристите;
подбиране и поднасяне на информация
за географията на
България, историята
на българския народ,
неговите нрави, обичаи и традиции, както и информация за
съвременния живот в
България (икономика
и промишленост, социално-икономическо
състояние, селско стопанство, образование,
медицинско обслужване, териториално и
административно ус-

богата обща култура;
отговорност;
комуникативност;
мобилност;
оперативност;
трудова дисцип
лина;
дискретност;
лоялност;
търпение;
отзивчивост;
съпричастност;
дипломатичност;
артистичност;
търговски усет;
работа в екип;
нагласа за работа
при продължител-
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провежда аниматорска
и развлекателна дейност по време на пътуването по маршрута;
подпомага туристите
при разрешаване на
здравословни проб
леми;
организира изхранването на туристите според
техните национални
особености, здравословни проблеми и др.;
контролира качеството
на предоставяните услуги и спазване условията по сключените
договори;
осъществява симултанен и консекутивен превод по време на форуми,
конгреси, бизнес срещи,
дегустации и други мероприятия;
придружава vip гости,
журналисти, ловци, снимачни екипи, участници
в конгреси и други мероприятия;
съпровожда специализирани турове –
орнитоложки, манастирски, винарски, културни, археологически
и др.;
провежда обзорни беседи за България (в зали,
хотели, кораби и др.);
изпраща туристите –
трансфер по програма.
3. Заключителни дейности след заминаване
на групата:
изготвяне на подробен
финансов отчет;
изготвяне на доклад за
проведената програма
с групата.

документация;
калкулатор;
компютър;
записваща техника
и други съвременни
технически средства.
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строителство, перспективи на международните
отношения и др.);
чужд език;
културата и националните особености на съответната държава;
начините за оказване на
долекарска помощ;
изискванията за вътрешния ред в средствата за
подслон (хотели, мотели,
хижи, почивни домове)
и в заведенията за изхранване (ресторанти,
столове и др.);
работа и устройство на
компютъра;
екскурзоводска беседа –
елементи, видове, методика на поднасяне;
подготвяне на анкетни
листи, работа с пътни
карти и счетоводни документи;
устройството и работа с
микрофон и други технически средства;
обща и специфична терминология за туристическия отрасъл.

тройство, архитектура,
строителство, перспективи на международни
отношения и др.);
съобразяване с националната принадлежност, религията и възрастта на туристите;
подготовка и провеждане на аниматорски
и развлекателни мероприятия.
оценяване на конфликтни ситуации и за
спомагане за тяхното
разрешаване;
работа с пътна карта;
овладяване на аудиторията и поддържане на
вниманието є;
работа с компютър;
ползване на чужд език;
планиране изпълнението на туристическата
програма;
организиране и провеждане на туристическата
програма;
подготвяне и водене на
първична счетоводна
дейност;
рекламиране и презентиране;
подбиране и използване
на специфична терминология на български
и на чужд език.

но натоварване;
физическа издръжливост;
психическа устойчивост;
стремеж към самоусъвършенстване;
добра артикулация;
позитивно отношение към околната
среда;
морал;
финансова дисциплина.

видове счетоводни документи;
работа и устройство на
компютъра;
обща и специфична терминология.

подготовка и водене на
първична счетоводна
документация;
подбиране и използване
на специфична терминология;
организиране и провеждане на екскурзоводски
дейности;
работа с компютър;
анализиране и преценяване на изпълнените
задачи по туристическата програма.

финансова дисциплина;
морал;
стремеж към самоусъвършенстване;
търговски усет;
работа в екип;
дискретност;
лоялност;
търпение;
отговорност.

2.2. Тенденции в развитието на професионалното направление
Туризмът е отрасъл с приоритетно значение
за България, който изисква въвеждане на единни
критерии за извършване на туристическите дейности, вкл. и на екскурзоводството.
Перспективите са свързани със създаване,
усъвършенстване и модернизиране на малки туристически предприятия в отговор на тенденциите
за развитие на алтернативни форми на туризма.
Развитието на туристическия отрасъл изисква
подготовка на средни изпълнителски кадри с необходимата професионална квалификация.
2.3. Възможности за професионална реализация
Туризмът е приоритетен отрасъл в българската
икономика и необходимостта от квалифицирани
кадри непрекъснато ще нараства. За придобили-

те професионална квалификация по професията
„Екскурзовод“ – трета и четвърта степен на професионална квалификация, съществуват добри
възможности за реализация както в България, така
и в останалите страни от ЕС. Те могат да заемат
работни места в малки и средни туроператорски
фирми, на пътнически кораби, в хотели и др.
Съгласно Националната класификация на
професиите и длъжностите (НКПД) в Република България, утвърдена със Заповед № 742 от
27.12.2005 г., Заповед № 884 от 07.11.2006 г., Заповед
№ 969 от 28.12.2007 г. и Заповед № РД-01-1144 от
30.12.2008 г. на министъра на труда и социалната
политика – лицата, придобили трета и четвърта
степен на професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, могат да заемат длъжностите
5113-3001 „Аниматор“, 5113-3002 „Водач ловен
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туризъм“, 5113-3003 „Водач, парк за забавления“ и
5113-3005 „Екскурзовод“, както и други длъжности,
включени при актуализиране на НКПД.
2.4. Възможност за повишаване на професионалната квалификация
Лицата, придобили професионална квалификация по професията „Екскурзовод“, могат да се
обучават и по други професии от професионално
направление „Пътувания, туризъм и свободно време“ от Списъка на професиите за професионално
образование и обучение, като обучението по общата
задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления, и по
отрасловата задължителна професионална подготовка – единна за професиите от професионалното
направление в съответствие с ДОИ за придобиване
на квалификация по професии, се зачита.
3. Цели на обучението
Основна цел на обучението е придобиването
на професионални компетенции за упражняване
на професията „Екскурзовод“. Лицата, придобили
професионална квалификация, трябва да притежават висока обща култура, познания във всяка
област, свързана с природни забележителности,
исторически и културни паметници, с постиженията
и социално-икономическото и културно развитие
на нашата страна.
3.1. Цели за формиране на ключови компетенции при обучението по общата задължителна
професионална подготовка – единна за всички
професионални направления
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– познава и прилага основните правила за
безопасна работа, при работа да не замърсява
околната среда, да познава и използва личните и
колективните предпазни средства;
– използва ефективни средства за комуникация,
да прави отчет на извършената работа;
– познава общите икономически принципи за
организация и развитие на туризма;
– познава правата и задълженията си съгласно
Кодекса на труда и нормативната база в туризма,
да разбира договорните отношения между работодател и работник;
– осъзнава своята роля и място при решаването
на проблеми, вземането на решения и участието
в работата на екипа;
– знае общите правила за работа с компютър;
– ползва специализирани програмни продукти
в интернет;
– осъществява комуникация на чужд език при
изпълнение на задълженията си.
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
„Пътувания, туризъм и свободно време“
След завършване на обучението по професията
обучаваният трябва да:
– използва чужд език по време на работа;
– прилага и контролира санитарно-хигиенните
изисквания по време на работа;
– прилага комуникативни умения;
– прилага технологията на туристическото
обслужване;
– оперира с техническите съоръжения;
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– познава правната уредба в туризма;
– притежава познания по културология и делово общуване;
– разполага с познания по маркетинг и реклама;
– владее спецификата при работа с чужде
странни туристи.
3.3. Цели за формиране на специфични компетенции за изпълнение на дейностите от „Профила
на професията“ при обучението по специфичната
за професията „Екскурзовод“ задължителна професионална подготовка
3.3.1. Специалност 8120302 „Екскурзоводско
обслужване“ – трета степен на професионална
квалификация
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
– извършва в технологична последователност
специфичните дейности;
– познава стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея,
в хотела, в зала и по туристическите обекти);
– знае терминологията в туристическото обслужване;
– прилага системите на организация на труда;
– води оперативна, статистическа и счетоводна
дейност;
– познава хигиенните изисквания за местата,
посещавани от туристите;
– знае специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност;
– има познания по маркетинг и реклама.
3.3.2. Специалност 8120303 „Организация на
екскурзоводската дейност“ – четвърта степен на
професионална квалификация
След завършване на обучението по специалността обучаваният трябва да:
– извършва в технологична последователност
специфичните дейности;
– познава стандарта на обслужване на различните работни места (на открито, в автобуса, в музея,
в хотела, в зала и по туристическите обекти);
– знае терминологията в туристическото обслужване;
– прилага системите на организация на труда;
– води оперативна, статистическа и счетоводна
дейност;
– познава хигиенните изисквания за местата,
посещавани от туристите;
– знае специфичните условия на туроператорската и турагентската дейност;
– има познания по маркетинг и реклама;
– владее особеностите на културния, селския,
ловния, конгресния, алтернативния и други видове
туризъм;
– анализира тенденциите в развитието на международния туристически пазар;
– познава организационните връзки и политиката на фирмата;
– знае конюнктурата на международния туристически пазар и туристическата политика на
страната ни;
– използва компютър и други съвременни технологии за своето самоусъвършенстване.
4. Съдържание на обучението
Обучението по задължителната професионална
подготовка, включващо теория и практика на професията, се регламентира с учебен план и учебни
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програми, които се разработват на базата на ДОИ
за придобиване на квалификация по професията
„Екскурзовод“ – трета и четвърта степен на професионална квалификация.
Съдържанието на обучението по професията
„Екскурзовод“ – трета и четвърта степен на професионална квалификация, е представено в таблица 3.
Таблица 3
Съдържание на обучението
Професионални
компетенции

Тематични области

1

2

Обща задължителна професионална подготовка –
единна за всички професионални направления
1. Прилага основните принципи за
безопасност на работното място и не
допуска замърсяване на околната
среда.

източници на риск;
лична хигиена и хигиена на работното място;
долекарска помощ;
пожарна и аварийна безопасност;
здравословни и безопасни условия
на труд.

2. Познава прин- културология;
ципите на дело- бизнес – правила и принципи;
вото общуване и чужд език.
прилага различни
методи на комуникации при общуването.
3. Умее да работи отчетност на фирмата;
по установените мениджмънт;
форми и сроко- икономика.
ве за водене на
оперативна, статистическа и счетоводна дейност.
4. Познава права- управленска структура;
та и задълженията Кодекс на труда.
си като участник в
трудовия процес
съгласно Кодекса
на труда.
5. Знае договорните отношения
между работодател и работник.

трудовоправно законодателство;
трудовоправни отношения в производственото звено (предприятието);
нормиране на труда;
заплащане на труда;
длъжностна характеристика;
структура на фирмата.

6. Умее да работи организация на трудовия процес;
в екип.
групово трудово поведение;
мотивация и мотивационни процеси.
7. Прилага социалнопсихологически
изисквания и норми за ръководство,
познава социално
психологическите
особености при
обслужването и
поведението на
туристите, познава
социалнопсихологическите особености на персонала, обслужващ
туристите.

управление на персонала:
– определяне потребностите от персонал;
– подбор, назначаване, освобождаване;
– организиране на трудовия процес;
– оценяване и заплащане на труда.
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8. Осъществява
професионален
контакт с туристите на чужд език.

граматически и лексикални единици
по чужд език;
специализирани издания и списания
на чужд език.

9. Знае общите
правила за работа с компютър и
умее да ползва
програмни продукти.

конфигурация на компютъра;
устройства за въвеждане и съхраняване на данни;
намиране и съхраняване на информация;
работа с програмни продукти за създаване на елементарни документи;
съвременни технологии.

Отраслова задължителна професионална подготовка –
единна за всички професии oт професионалното направление
„Туризъм, пътуване и свободно време“
10. Познава сте- география и икономика на туризма.
пените на развитие на отрасъл
„Ту р и з ъ м “ к а т о
основен сектор в
икономиката на
страната ни
11. Познава общите икономически
принципи за организация и развитие на туризма.

географски особености на туризма
в България;
особености при обслужване на чуждестранни туристи;
икономическо значение на туризма
у нас.

12. Познава географските, историческите, културните и етническите особености
на различните
области и етноси
в страната ни.

география на България;
национални исторически забележителности;
етимология на географските и историческите наименования на областите и районите в страната ни;
културни и религиозни празници
на различните етноси в България.

13. Използва съ- методология на туризма;
временни методи психология на движението в групи.
при работата си
с чуждестранните
туристи.
14. Познава ико- икономика;
номиката и ме- фирмен мениджмънт;
н и д ж м ъ н т а в политика на фирмата.
туристическата
индустрия.
15. Прилага по- комуникации и бизнес;
нятия по култу- вербална и невербална комунирология и делово кация.
общуване.
1 6 . А н а л и з и р а предварителен подбор;
предстоящи проя отчетност на проявите.
ви, обработва и
представя крайните резултати в
доклад.
17. Разчита и полз- географски карти;
ва географска, тех- счетоводни документи.
ническа, счетоводна и др. документация, свързана с
дейността му.
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Специфична за специалността „Екскурзоводско обслужване“ – трета степен на професионална квалификация,
задължителна професионална подготовка
18. Прилага знания по география
на България, история на българския
народ, неговите
нрави, традиции,
обичаи; икономическото развитие,
социалното осигуряване и здраве
опазването.

география на туризма;
история на България;
развитие на българската икономика;
нрави, традиции и обичаи на българите.

19. Организира и
осъществява цялостния процес по
посрещане, настаняване, съпровождане и изпращане на туристите.

фирмен стандарт за обслужване
на гости;
маркетинг;
фирмен мениджмънт;
терминология на туристическата
индустрия.

20. Обезпечава и
предоставя необходимата информация по маршрута и туристическата програма.

културология;
география и история на България;
история на духовната и материалната култура.

2 1 . Уп р а ж н я в а
контрол върху състоянието на техниката в превозното
средство, състоянието на стаите
в хотела, залите
за изхранване и
развлечения.

познаване видовете категоризация
на средствата за подслон;
познаване на договорните отношения.

22. Обработва счетоводни документи и предоставя
счетоводен отчет.

фирмена политика;
фирмен мениджмънт;
счетоводна отчетност;
взаимоотношения на работодател
и работник.

Специфична за специалността „Организация на екскурзоводската дейност“ – четвърта степен на професионална
квалификация, задължителна професионална подготовка
23. Организира и
осъществява цялостния процес по
посрещане, настаняване, придружаване и изпращане
на туристите.

терминология на туристическата
индустрия;
фирмен стандарт за обслужване
на гости;
странознание на България и на
страните, от които са туристите.

24. Проучва по- маркетинг;
т р е б и т е л с к о т о фирмен мениджмънт.
търсене.
25. Обезпечава и
предоставя необходимата информация по маршрута и туристическата програма.

странознание на България и на
страните, от които са туристите;
методика на туристическото обслужване.

26. Извършва ця- фирмен мениджмънт;
лостната дейност фирмен стандарт за обслужване
по организиране на гости.
на туристическата
програма.
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27. Контролира:
– състоянието на
техниката в превозното средство;
– състоянието на
стаите в средствата за подслон;
– състоянието на
залите за изхранване и развлечения;
– изпълнението на задачите
от обслужващия
персонал (според
договорните отношения);
– спазването на
нормативните
изисквания за
качество на услугите;
– трудовата дисциплина;
– спазването на
безопасността на
труда;
– изпълнението
на ежедневните
мероприятия по
програмата.

терминология на туристическата
индустрия;
фирмен стандарт за обслужване
на гости;
Кодекс на труда.

28. Инструктира правилник за вътрешния ред;
туристите за мер- фирмена политика;
ките за сигурност морал и етика.
и безопасност.
2 9 . О б р а б о т в а фирмена политика;
счетоводни доку- фирмен мениджмънт;
менти, извършва счетоводна отчетност.
счетоводна дейност и предоставя
счетоводен отчет.

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
на оценяване, издадена от министъра на образованието и науката (ДВ, бр. 37 от 2003 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. За оценяване по теория
Слаб 2 – обучаваният не е овладял терминологията, не умее да представи усвоените знания;
Среден 3 – обучаваният е овладял терминологията, умее да представи усвоените знания;
Добър 4 – обучаваният разбира и умее да прилага усвоените знания в познати ситуации;
Много добър 5 – обучаваният прилага усвоените
знания в нови ситуации;
Отличен 6 – обучаваният прилага усвоените
знания в нови ситуации, прави оценки, сравнява
и анализира.
5.1.2. За оценяване по практика
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Слаб 2 – обучаваният не умее да прилага
усвоените знания при изпълнение на поставена
задача в позната ситуация, спазвайки правилата за
безопасен труд по предварително дадени указания;
Среден 3 – обучаваният умее да прилага усвоените знания при изпълнение на поставена задача
в позната ситуация, спазвайки правилата за безопасен труд по предварително дадени указания;
Добър 4 – обучаваният умее да осмисли и
изпълни самостоятелно поставена практическа
задача в нови условия, спазвайки правилата за
безопасен труд по предварително дадени указания;
Много добър 5 – обучаваният умее да съставя
план за работа; подбира методи за изпълнение
на поставена практическа задача в нови условия,
спазвайки правилата за безопасен труд;
Отличен 6 – обучаваният умее да съставя план
за работа; да разпределя работата между членовете
на екипа, с който работи; да изпълни поставена практическа задача, спазвайки правилата за
безопасен труд, както и да оцени качеството за
работата на всеки член от екипа, включително
самооценка.
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;
– минималния брой точки, при които ученикът се счита за издържал и които гарантират, че
обучаваният е овладял минималните знания и
умения, необходими да продължи обучението му
по-нататък и да може да изпълнява служебните
си задължения, които професионалната му квалификация позволява;
– формула (скала) за изчисляване на оценката
по шестобалната система;
– критерии за оценяване на всяка задача в
теста (изпитването);
– тежест на всяка задача при оформяне на
окончателната оценка;
– тежест на всеки тест (изпитване) при определяне на оценката по предмета (модула).
5.1.4. Оценяването на професионално-личностните качества се извършва в процеса на обучението по преки и косвени признаци и се отразява
на оценката по теория и практика на обучавания.
5.1.5. Инструменти за оценяване – тест, практическо задание, устно изпитване, практически задачи
и др. Тези инструменти трябва да се апробират и
да отговарят на ДОИ за системата на оценяване
и ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“ – трета и четвърта степен
на професионална квалификация.
5.2. Оценяване на изхода
Държавните изпити за придобиване на трета и
четвърта степен на професионална квалификация
са два – по теория на професията и по практика
на професията, и се провеждат по национални
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изпитни програми, утвърдени от министъра на
образованието, младежта и науката в съответствие
с ДОИ за придобиване на квалификация по професията „Екскурзовод“.
5.2.1. Изпит по теория за професията „Екскурзоводско обслужване“ – трета степен на професионална квалификация
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 таблица 4.
Таблица 4
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1. Органи
зация
и
конт рол на
различните
дейности в
съответствие
с нормативните изисквания.

знания за предназначението
и правилното ползване на
материално-техническата база
в туристическата индустрия;
знания за принципите, реда и
последователността на работа
при провеждането на екскурзоводските дейности;
знания за основните нормативни документи.

40

2. Професионално-личностни качества.

комуникативност, оперативност, издръжливост, умения
за работа в екип, отговорност,
наблюдателност, позитивно
отношение към околната
среда, съобразителност, дисциплинираност, отзивчивост,
мобилност, прецизност, съсредоточеност, търпеливост,
тактичност, взискателност.

10

3. Икономически и трудовоправни
знания.

знания за трудовото законодателство;
знания за видовете оперативна,
статистическа и счетоводна
документация;
нормативни документи и методически материали.

5

4. Здравословно и
безопасно
упражняване на изучаваната
професия
и опазване
на околната
среда.

знания за опазване здравето
на туристите и околната среда;
знания за безопасна работа
по време на съпровождане на
туристите;
знания за основните източници на риск и предприемане
на съответните действия за
отстраняването им;
знания за адекватно реагиране
в критични ситуации в рамките
на компетенциите си;
описание на начините за оказване на долекарска помощ.

5

5. Чуждоези- степен на владеене на един
кови знания чужд език;
и умения.
степен на владеене на общата
и специфичната терминология
на чужд език.

40

Общо

100

5.2.2. Изпит по теория за професията „Организация на екскурзоводската дейност“ – четвърта
степен на професионална квалификация

С Т Р.
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Таблица 5
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1.
Организация и
контрол на
различните
дейности в
съответствие
с нормативн и т е и з и сквания.

знания за предназначението и
правилното ползване на материално-техническата база в
туристическата индустрия;
знания за принципите, реда и
последователността на работа
при провеждането на екскурзоводските дейности;
знания за основните нормативни
документи.

40

2. Професионалноличностни
качества.

комуникативност, оперативност,
издръжливост, умения за работа
в екип, отговорност, наблюдателност, позитивно отношение към
околната среда, съобразителност,
дисциплинираност, отзивчивост,
мобилност, прецизност, съсредоточеност, търпеливост, тактичност, взискателност.

5

3. Икономически и трудовоправни
знания и
умения.

знания за основните принципи
на трудовото законодателство;
знания за видовете оперативна,
статистическа и счетоводна документация;
нормативни документи и методически материали.

5

4. Знания и
умения за информационна техника и
технологии.

умение за работа с компютър;
умение за работа с програмни
продукти;
умение за събиране, обработване
и ползване на информация.

5

5. Здравословно и
безопасно
упражняване на изучаваната
професия и
опазване на
околната
среда.

знания за опазване здравето на
хората и на околната среда;
знания за безопасна работа по
време на съпровождане на туристите;
знания за основните източници
на риск и предприемане на съответните действия за отстраняването им;
знания за адекватно реагиране в
критични ситуации в рамките на
компетенциите си;
знания за оказване на долекарска
помощ.

5

6. Чуждоези- степен на владеене на два чужди
кови знания езика;
и умения.
степен на владеене на общата и
специфичната терминология на
два чужди езика.

40

Общо

100

Таблица 6
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1. Организация на
работното
място.

проверка на техниката, нужна
за нормално провеждане на
екскурзоводската беседа;
поддържане на лична хигиена и
използване на работа облекло
с отличителен знак с имената.

10

2. Здравословно и
безопасно
упражняване на изучаваната
професия и
опазване на
околната
среда.

прилагане на знания и умения
за опазване здравето на хората
и околната среда;
прилагане на знания и умения
за безопасна работа по време
на съпровождане на туристите;
прилагане на умения за разпознаване на основните източници
на риск и предприемане на
съответните действия за отстраняването им;
прилагане на умение за адекватно реагиране в критични
ситуации в рамките на компетенциите си;
прилагане на умения за оказване
на долекарска помощ.

5

3. Изпълнение на
дейности по
осъществяване на туристическата програма.

прилага усвоени знания по история, география, археология,
архитектура, етнография, живопис, музика и др.;
прилага усвоените теоретични
знания в конкретни практически
ситуации, свързани с провеждане
на програмите на екскурзиите;
оперира с нормативни документи;
прави анализ и оценка на извършената работа.

60

4. Професионалноличностни
качества.

комуникативност, оперативност,
издръжливост, умения за работа
в екип, отговорност, наблюдателност, позитивно отношение към
околната среда, съобразителност,
дисциплинираност, отзивчивост,
мобилност, прецизност, съсредоточеност, търпеливост, тактичност, взискателност.

10

5. Чуждоези- владее един чужд език.
кови знания
и умения.

5.2.3. Изпит по практика
Критериите за оценяване са формулирани като
обобщение на целите от т. 3 „Цели на обучението“.
Показателите за оценяване отразяват степента на
постигане 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, както
и тежестта им в общата оценка са представени
в таблица 6.
Изпит по практика за професията „Екскурзоводско обслужване“ – трета степен на професионална
квалификация

15

Общо

100

5.2.4. Изпит по практика за професията „Организация на екскурзоводската дейност“ – четвърта
степен на професионална квалификация
Таблица 7
Критерии

Показатели

Тежест
(%)

1

2

3

1. Организация на
работното
място.

проверка на техниката, нужна за
нормално провеждане на екскурзоводската беседа;
поддържа лична хигиена, явява се
на работа в облекло с отличителен
знак с имената.

5
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1

2

3

2. Здравословно и
безопасно
упражняване на изучаваната
професия
и опазване
на околната среда.

прилагане на знания и умения
за опазване здравето на хората и
околната среда;
прилагане на знания и умения
за безопасна работа по време на
съпровождане на туристите;
прилагане на умения за разпознаване на основните източници на риск
и предприемане на съответните
действия за отстраняването им;
прилагане на умение за адекватно
реагиране в критични ситуации
в рамките на компетенциите си;
прилагане на умения за оказване
на долекарска помощ.

5

3. Изпълнение на дейности по
осъществяване на
туристическата програма.

прилага усвоени знания по история, география, археология, архитектура, етнография, живопис,
музика и др.;
прилага усвоените теоретични
знания в конкретни практически
ситуации, свързани с екскурзиите;
оперира с нормативни документи;
прави анализ и оценка на извършената работа;
прави заключения и изводи за
ефективността от проведената
екскурзия или посещение на даден обект;
организира забавна и аниматорска
дейност.

60

4. Професионалноличностни
качества.

комуникативност, оперативност,
издръжливост, умения за работа
в екип, отговорност, наблюдателност, позитивно отношение към
околната среда, съобразителност,
дисциплинираност, отзивчивост,
мобилност, прецизност, съсредоточеност, търпеливост, тактичност,
взискателност.

10

5. Чуждо- владее два чужди езика.
езикови
знания и
умения.
6. Знания
и умения
за информационна
техника и
технологии.

15

умение за работа с компютър;
умение за работа с програмни
продукти;
събира, обработва и ползва информация.

5

Общо

100

5.3. Удостоверяване на професионалното образование и обучение
Завършено професионално образование с
придобиване на трета степен на професионална
квалификация се удостоверява с диплома за завършено средно образование и свидетелство за
професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на трета степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация.
Завършено професионално обучение с придобиване на четвърта степен на професионална
квалификация се удостоверява със свидетелство
за професионална квалификация.
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6. Изисквания към материалната база
Обучението по теория се осъществява в учебни кабинети, а по учебна практика – в превозни
средства (автобуси, кораби, леки коли и др.), туристически обекти (музеи, паметници, исторически
местности и др.), хотели, заведения за хранене и
развлечения, като обучаваните се разделят на групи.
6.1. Учебен кабинет
Обзавеждането на учебните кабинети подпомага ефективното провеждане на основните дейности и процеси, свързани с преподавателската и
учебната дейност. Обзавеждането и оборудването
на учебния кабинет включват: работно място на
преподавателя (работна маса и стол), работно
място на всеки обучаван (работна маса и стол),
учебна дъска, мебели (предимно шкафове за различни цели), гладка свободна стена за окачване
на нагледни материали, платно за прожектиране,
компютър, шрайбпроектор и други дидактически
средства за обучение.
Необходимо е обучаващата институция да
разполага с учебен кабинет за обучение по чужд
език и учебен кабинет за компютърно обучение с
работно място за преподавателя (работна маса с
компютър, стол) и работно място на всеки ученик
(работна маса с компютър, стол).
6.2. Обучението по практика на професията се
извършва в реална работна среда – в превозни
средства, туристически обекти, хотели, заведения
за хранене и развлечения, аерогара, железопътна
гара, пристанище, граничен пункт, автобус, лека
кола, влак, кораб и други превозни средства в
зависимост от поставените за изпълнение задачи, където обучаваните изпълняват задачи под
наблюдение на преподавателя.
7. Изисквания към обучаващите
Обучението по задължителната професионална
подготовка, специфична за професията „Екскурзовод“ – трета и четвърта степен на професионална
квалификация, включваща теоретично и практическо обучение, се извършва от квалифицирани
обучаващи, на които завършеното образование,
придобитата специалност, присъдените квалификация и правоспособност отговарят на съответната
нормативна уредба.
7.1. По теория
Право да преподават по теория на професията
и специалността имат лица с висше образование и
образователно-квалификационна степен „магистър“
или „бакалавър“ по специалности от професионално направление „Туризъм“, от областта на висше
образование „Социални, стопански и правни науки“
и от професионално направление „Хранителни
технологии“ от областта на висше образование
„Технически науки“, от „Класификатора на областите на висше образование и професионалните
направления“ (ДВ, бр. 64 от 2002 г.), съответстващи
на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна професионална
подготовка.
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Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните си знания и умения.
7.2. По практика
Право да преподават по практика на професията и специалността имат лица с висше образование и образователно-квалификационна степен
„магистър“ или „бакалавър“ по специалности от
професионално направление „Туризъм“ от областта
на висше образование „Социални, стопански и
правни науки“ и от професионално направление
„Хранителни технологии“ от областта на висше
образование „Технически науки“ от „Класификатора
на областите на висше образование и професионалните направления“ (ДВ, бр. 64 от 2002 г.),
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съответстващи на учебните предмети или на модули от отрасловата и специфичната задължителна
професионална подготовка.
Препоръчително е на всеки три години обучаващите да преминават курс за актуализиране на
професионалните си знания и умения.
8. Процедури за преглед и актуализиране на
Държавното образователно изискване „Екскурзовод“ – трета и четвърта степен на професионална
квалификация:
– апробиране на ДОИ в обучаващи институции;
– текущ мониторинг на дейностите, свързани
с внедряване на ДОИ;
– ежегоден анализ на резултатите и промени
при доказана необходимост.
1424

Поправка. Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и
благоустройството правят следната поправка в Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.):
1. В табл. 2:
а) колона 2, ред 36 отгоре надолу „В“ да се чете „Ф5В“;
б) колона 3, категория Ф5Г, ред 15 отдолу нагоре „повече“ да се чете „не повече“.
2. В табл. 4:
а) в колона 2 хоризонталните линии, отделящи подкласове Ф1.3 и Ф1.4; Ф3.2 и Ф3.3; Ф3.4 и Ф3.5;
Ф4.1 и Ф4.2, се заличават;
б) подкласовете на клас на функционална пожарна опасност Ф2 се заличават.
3. В чл. 13, ал. 2 думите „(пожарен сектор)“ да се четат „(пожарен сектор) с АПГИ“.
4. В табл. 6, колона 1 Ф5Б и разделящата хоризонтална линия между Ф5А и Ф5В да се четат един
ред надолу.
5. В чл. 18, ал. 4 думите „ал. 2“ да се четат „ал. 1“.
6. В чл. 43, ал. 13 означението „Ф3.5“ да се чете „Ф3.4“.
7. В табл. 7, колона 3, ред 17 отгоре надолу означението „В-sl, d0“ да се чете „С-sl, d0“, а в последната
колона цифрата „7“ да се чете „5“.
8. В чл. 44, ал. 3, т. 2, буква „б“ думите „(фиг. 7)“ се заличават.
9. В чл. 44, ал. 6 първата запетая да се чете „или“.
10. В чл. 45, ал. 2, т. 2 числото „400“ да се чете „500“.
11. В чл. 50, ал. 3 думите „чл. 316“ да се четат „чл. 319“.
12. В чл. 79 думите „чл. 271“ да се четат „чл. 268“.
13. В чл. 99, ал. 5 думата „разклоната“ да се чете „разклонената“.
14. В чл. 101 означението „А1, d-o, s-1“ да се чете „А1“.
15. В чл. 124 думите „методите по БДС EN 12101: 6 „Системи за управление на дим и топлина. Част
6: Изисквания за системи с диференциално налягане. Комплекти“ да се четат „методите по БДС EN
12101 „Системи за управление на дим и топлина“.
16. В чл. 126, ал. 1, т. 3 означението „Ф4.1“ се заличава.
17. В табл. 19:
а) колона 2, ред 1 отгоре надолу думите „Видове сгради“ да се четат „Видове сгради (помещения)“;
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б) в т. 4, буква „б“ думите „от II и III“ да се четат „от II, III и IV“.
18. В табл. 30 редове 12 и 13 се заличават.
19. В чл. 274 хоризонталните и вертикалните линии на изображението на маркировката се съединяват.
20. В табл. 35 пореден номер „4“ се заличава, а номера „5. – 10.“ да се четат „4. – 9.“.
21. В чл. 327, ал. 4 думите „25 h-1“ да се четат „25 h-1“.
22. В чл. 373, ал. 1 думите „комплектни трансформаторни постове (КТП)“ да се четат „КТП“.
23. В чл. 384 означенията „Dса, Eca и Fса“ да се четат „Dса, Eca и Fса“.
24. В антетките на табл. 38 означението „А“ да се чете „Д“.
25. В чл. 434 думите „(ДВ, бр. 107 от 2004 г.)“, „приета с ПМС № 171 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г. и бр. 46 от 2007 г.)“ и „приета с ПМС № 243
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г.; изм., бр. 104 от 2004 г. и бр. 32, 40 и 85 от 2006 г.),“ се заличават.
26. В чл. 535, ал. 2 думите „табл. 48“ да се четат „табл. 49“.
27. В табл. 52 разделящите линии между поредни номера „4.“ и „5.“ и номера „5.“ и „6.“ се заличават,
а досегашните поредни номера „7. – 18.“ да се четат „5. – 16.“.
28. В чл. 542 думите „чл. 404“ да се четат „чл. 402“.
29. В чл. 552, ал. 3 думите „табл. 53, 54 и 55“ да се четат „табл. 48, 50 и 52“.
30. В антетката на табл. 62 думите „над 20 до 40“ да се четат „над 20 до 50“.
31. В чл. 611, т. 4 думата „комплекси“ да се чете „комплексни“.
32. В заглавието на раздел ХХVІІ от глава петнадесета думата „Комплекси“ да се чете „Комплексни“.
33. В чл. 664 думите „газсигнализаторни системи“ да се четат „газсигнализаторна система“.
34. В приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, колони 1 и 2 пореден номер „1.24.“ и думата „отпада“ се заличават, а досегашните поредни номера „1.25. – 1.27.“ да се четат „1.24. – 1.26.“.
35. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 2:
а) в т. I, пореден номер „58.“:
– думите „Бензиностанции и газостанции/Ф5.1“ да се четат „Бензиностанции и газостанции/Ф5.3“;
– подточки „а)“, „а)“, „б)“, „в)“ и „в)“ да се четат „а)“, „б)“, „в)“, „г)“ и „д)“;
– навсякъде означенията „/Ф5.1“ се заличават;
б) в т. I, пореден номер „71.“ думата „акумулаторни“ да се чете „акумулатори“;
в) в т. I, пореден номер „84.“ разделящите хоризонтални линии между видовете съоръжения се заличават;
г) в т. I пореден номер „85.“ и текстът към него се заличават;
д) в т. I досегашните поредни номера „86. – 98.“ да се четат „85. – 97.“;
е) в т. I, в досегашните поредни номера „92.“, „93.“, „94.“, „95.“ и „96.“ означенията „Ф5.3“ да се четат
„Ф5.4“;
ж) в т. I, в досегашния пореден номер „97.“ навсякъде означенията „/Ф5.1“ се заличават.
36. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, т. 3.2 думите „и отговарят на“ да се четат „от“.
37. В приложение № 4 към чл. 10, ал. 1, подзаглавие „7. Продукти за приложение за защита в системи
за контрол на дим и топлина“:
а) думите „демпфер/ът“ и „демпфери/те“ да се четат „клапа/та“ и „клапи/те“, а думата „(овлажнители)“ се заличава;
б) в текста за електрически вентилатори за дим и топлина и връзки, класификация F означението
„F300“ да се чете „F200“, а числото „90“ се заличава.
38. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 4 разделящите хоризонтални линии в подточките се заличават.
39. В приложение № 6 към чл. 14, ал. 8:
а) в табл. 2, забележка (3) думите „10 kg/m3 клас“ да се четат „10 kg/m3“;
б) в табл. 4, забележка (1) думите „най-малко А2, sl,“ да се четат „най-малко А2-sl,“;
в) в заглавието на табл. 11 думите „външна огнеоустойчивост“ да се четат „външна огнеустойчивост“;
г) в табл. 12:
– навсякъде буквата „i“ да се чете „l“;
– колона 5, ред 4 отгоре надолу „(6)“ да се чете „(5)“;
– колона 4, ред 1 и ред 2 отдолу нагоре „(7)“ да се чете „(6)“.
40. В приложение № 7 към чл. 14, ал. 9, таблица 1 досегашен ред 6 (клас F) става ред 7, а ред 6 да
се чете, както следва:
„
E
EN ISO 11925-2 (9)
Пламтящи капки/частици(8)
Fs ≤ 150 mm в продължение на 20 s
експозиция = 15 s
“
41. В приложение № 10 към чл. 253, ал. 2:
а) в изображението думата „характеристичен“ да се чете „характеристична“;
б) в табл. 1, колона 3 думата „проникването“ се заличава.
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Поправка. В Наредба № 8 от 17 декември 2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот – общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за
общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на правосъдието (ДВ, бр. 1
от 2010 г.) приложения от № 1 до № 4 включително да се четат:
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-09-78
от 9 февруари 2010 г.
На основание чл. 14, ал. 4, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за
защита от вредното въздействие на химичните вещества и
препарати (ЗЗВВХВП) във връзка с Директива 2006/140/
ЕО на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г.
относно пускането на пазара на биоциди с цел включване
в приложение І към нея на активното вещество сулфурил
флуорид (ОВ, Специално заведение Специално издание
2007 г., глава 04, том 10), Директива 2007/20/ЕО на Комисията за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно
пускането на пазара на биоциди с цел включване в приложение І към нея на активното вещество дихлофлуанид
(ОВ L 94, 04.07.2007 г., стр. 23 – 25), Директива 2007/69/
ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г. за изменение на
Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
за включване в приложение I към нея на дифетиалон като
активно вещество (ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 23 – 25),
Директива 2007/70/ЕО на Комисията от 29 ноември 2007 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на въглеродния
диоксид като активно вещество в приложение IА към нея
(ОВ L 312, 30.11.2007 г., стр. 26-28), Директива 2008/15/
ЕО на Комисията от 15 февруари 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на клотианидин като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 42, 16.02.2008 г.,
стр. 45 – 47), Директива 2008/16/ЕО на Комисията от
15 февруари 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета с цел включване
на етофенпрокс като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 42, 16.02.2008 г., стр. 48 – 50), Директива
2008/86/ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета с цел включване на тебуконазол като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 239, 06.09.2008 г.,
стр. 9 – 11), Директива 2008/75/ЕО на Комисията от
24 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
въглероден диоксид като активно вещество в приложение
I към нея (ОВ L 197, 25.07.2008 г., стр. 54 – 56), Директива
2008/78/ЕО на Комисията от 25 юли 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на пропиконазол като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 198, 26.07.2008 г.,
стр. 44 – 46), Директива 2008/81/ЕО на Комисията от
29 юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване
на дифенакум като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 201, 30.07.2008 г., стр. 46 – 48), Директива
2008/80/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на циклохексилхидроксидиазен
1-оксид, калиева сол като активно вещество в приложение
I към нея (ОВ L 200, 29.07.2008 г., стр. 15 – 17), Директива
2008/79/ЕО на Комисията от 28 юли 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на йодопропинил бутилкарбамат като активно вещество в приложение I към нея (ОВ
L 200, 29.07.2008 г., стр. 12 – 14), Директива 2008/85/
ЕО на Комисията от 5 септември 2008 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на тиабендазол като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 239, 06.09.2008 г.,
стр. 6 – 8), Директива 2008/77/ЕО на Комисията от 25
юли 2008 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване
на тиаметоксам като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 198, 26.07.2008 г., стр. 41 – 43), Директива
2009/84/ЕО на Комисията от 28 юли 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета за включване на сулфурил флуорид като активно

вещество в приложение I към нея (ОВ L 197, 29.07.2009 г.,
стр. 67 – 69), Директива 2009/85/ЕО на Комисията от
29 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване
на куматетралил като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 198, 30.07.2009 г., стр. 28 – 30), Директива
2009/86/ЕО на Комисията от 29 юли 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на фенпропиморф като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 198, 30.07.2009 г.,
стр. 31 – 33), Директива 2009/87/ЕО на Комисията от
29 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване
на индоксакарб като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 198, 30.07.2009 г., стр. 35 – 37), Директива
2009/88/ЕО на Комисията от 30 юли 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на тиаклоприд като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 199, 31.07.2009 г.,
стр. 15 – 17), Директива 2009/89/ЕО на Комисията от
30 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
азота като активно вещество в приложение I към нея (ОВ
L 199, 31.07.2009 г., стр. 19 – 21), Директива 2009/91/ЕО
на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с
цел включване на динатриевия тетраборат като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 201, 01.08.2009 г.,
стр. 39 – 42), Директива 2009/92/ЕО на Комисията от
31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване
на бромадиолон като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 201, 01.08.2009 г., стр. 43 – 45), Директива
2009/93/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на алфахлоралоза като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 201, 01.08.2009 г.,
стр. 46 – 49), Директива 2009/94/ЕО на Комисията от
31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета с цел включване на
борната киселина като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 201, 01.08.2009 г., стр. 50 – 53), Директива
2009/95/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на алуминиев фосфид, отделящ
фосфин, като активно вещество в приложение I към нея
(ОВ L 201, 01.08.2009 г., стр. 54 – 57), Директива 2009/96/
ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
с цел включване на динатриевия октаборат тетрахидрат
като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L
201, 01.08.2009 г., стр. 58 – 61), Директива 2009/98/ЕО на
Комисията от 4 август 2009 г. за изменение на Директива
98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с цел
включване на борния оксид като активно вещество в приложение I към нея (ОВ L 203, 05.08.2009 г., стр. 58 – 61),
Директива 2009/99/ЕО на Комисията от 4 август 2009 г.
за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета с цел включване на хлорофацинон като активно вещество в приложение I към нея (ОВ
L 203, 05.08.2009 г., стр. 62 – 64), Директива 2009/150/
ЕО на Комисията от 27 ноември 2009 г. за изменение
на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета с цел включване на флокумафен като активно
вещество в приложение I към нея (ОВ L 313, 28.11.2009 г.,
стр. 75 – 77), Директива 2009/151/ЕО на Комисията от
27 ноември 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета с цел включване
на толилфлуанид като активно вещество в приложение I
към нея (ОВ L 313, 28.11.2009 г., стр. 78 – 80) нареждам:
1. Утвърждавам списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на
биоцидни препарати, включително изискванията към тях,
съгласно приложение № І.
2. Утвърждавам списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на
биоцидни препарати с нисък риск, включително изискванията към тях, съгласно приложение № ІА.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на
д-р Тенчо Тенев – главен държавен здравен инспектор.
Заповедта отменя Заповед № РД 09-617 от 16 декември
2008 г. (ДВ, бр. 8 от 2009 г.).
Министър: Б. Нанев

1.

1

Сулфурил
флуорид

2

№ Общоприето
по наименование
ред

Сулфурил дифлуорид
ЕС № 220-281-5
CAS № 2699-79-8

3

Наименование
по IUPAC
Идентификационни
номера

1 юли 2011 г.

994 g/kg

5
1 януари
2009 г.

> 994 g/
kg

4

МинималДата на
на чисвключване
тота на в този списък
активното
вещество
в биоцида, във
формата,
в която
той се
пуска на
пазара

8

30 юни
2021 г.
18
Инсектициди,
акарициди
и биоциди
за борба с
други членестоноги

31 декември 8 Консер2018 г.
ванти на
дърво

7

Подгрупа
биоциди

При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Биоцидите трябва да се продават само на и да се използват само от професионални потребители, обучени да
работят с тях.
2. За ограничаване на риска за операторите и присъстващите наоколо лица трябва да са предвидени подходящи мерки.
3. Трябва да се извършва мониторинг на концентрацията на
сулфурил флуорид в отдалечените слоеве на тропосферата.
Притежателят на разрешение за пускане на пазара се задължава да изпраща на Европейската комисия доклад за
извършвания мониторинг по т. 3 на всеки пет години, считано от 1-ви януари 2010
Държавите членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:
1. Продуктите се продават само на и използват само от
професионалисти, обучени за тяхното използване.
2. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за защита на
лицата, извършващи фумигация, както и на намиращите
се в близост други лица по време на фумигация, както и
за вентилация на обработените сгради и други затворени
помещения.
3. Етикети и/или информационни листове за безопасност
указват, че преди фумигация на което и да е затворено
помещение всички хранителни продукти трябва да бъдат
отстранени.
4. Извършва се мониторинг на концентрацията на сулфурил
флуорид във въздуха на горната тропосфера.
5. Държавите членки гарантират, че докладите от мониторинга, посочени в точка 4, се изпращат от притежателите
на разрешение директно до Комисията на всеки пет години,
започвайки най-късно пет години след получаването на
разрешението. Границата за откриване при анализа е наймалко 0,5 pp t (равностойно на 2,1 ng сулфурил флуорид/m3
тропосферен въздух).

9

Специфични изисквания*

1 юли
2011 г.

1 януари
2009 г.

10

Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите

ДЪРЖАВЕН

30 юни 2013 г.

31 декември
2010 г.

6

Краен срок за изДата,
пълнение на изисна която
кванията на чл. 19х
изтича
ЗЗВВХВП (с изклюсрокът,
чение на биоциди,
за който
които съдържат по- активното
вече от едно активвещество
но вещество; за тези е включено
биоциди крайният
в списъка
срок за изпълнение
на изискванията на
чл. 19х ЗЗВВХВП
ще бъде срокът, посочен в последното
решение за включване на съответното
активно вещество)

Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати, включително изискванията към тях

Приложение № І

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 3

Клотианидин

3.

950 g/kg

4
> 96 %
w/w

5

1 февруари
2010 г.

1 март
2009 г.

31 януари 2012 г.

6
28 февруари
2011 г.

31 януари
2020 г.

8 Консерванти
на дърво

7
8
28 февруари 8 Консер2019 г.
ванти на
дърво

В съответствие с член 16 от ЗЗВВХВП и приложение № 9 1 февруана Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на
ри 2010 г.
биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.), при оценяването на заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид, се оценяват възможните употреби/сценарии на
експозиция и/или групи население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на биоцида и които не са били
разгледани като представителни при оценката на риска на
равнище на Общността. При издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди трябва да се оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи мерки
или са определени специални условия за намаляване на
установените рискове до приемливи нива. Разрешенията за
пускане на пазара могат да се издават само когато данните
в заявлението удостоверяват, че рисковете могат да бъдат
намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
Предвид установения риск за почвите, повърхностните и
подземните води разрешения за пускане на пазара на биоциди за третиране на дърво, което се използва на открито,
се издават само когато са представени данни, които доказват, че биоцидите отговарят на изискванията на чл. 16 от
ЗЗВВХВП и приложение № 9 на Наредбата за условията
и реда за пускане на пазара на биоциди, включително ако
е необходимо чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска. В етикетите и/или в информационните
листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно третираният
дървен материал трябва да се съхранява след третирането
върху непропусклива твърда основа, за да се предотвратят
преките загуби в почвата и да се осигури събирането на
всички загуби за повторна употреба или обезвреждане.

9
10
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спаз- 1 март
ват следните изисквания:
2009 г.
1. Биоцидите, разрешени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се употребяват при използване на
подходящи лични предпазни средства.
2. Въз основа на идентифицираните рискове за почвите
трябва да се предприемат подходящи мерки за ограничаване на риска с цел защитата им.
3. В етикетите и/или в информационни листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба биоциди
трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен материал трябва да се съхранява след обработката върху непропусклива твърда основа, така че да се предотвратят преките
загуби на биоцида в почвата и да се позволи събирането му
с цел повторната му употреба или обезвреждане.
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(E)-1-(2-хлоро-1,3-тиазол5-илметил)-3-метил-2-нитрогуанидин
ЕО № 433-460-1 CAS №
210880-92-5

2
3
Дихлофлуанид N-(дихлорофлуорометилтио)-N‘,N‘-диметилN- фенилсулфамид
ЕС № 214-118-7
CAS № 1085-98-9

1
2.

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

2
Дифетиалон

Етофенпрокс

1
4.

5.

4
976 g/kg

1 февруари
2010 г.

5
1 ноември
2009 г.

31 януари 2012 г.

6
31 октомври 2011 г.

31 януари
2020 г.

8 Консерванти на
дърво

7
8
31 октомври 14 Роден2014 г.
тициди

В съответствие с чл. 16 от ЗЗВВХВП и приложение № 9 на 1 февруаНаредбата за условията и реда за пускане на пазара на био- ри 2010 г.
циди при оценяването на заявление за издаване на разрешения за биоцид се оценява употребата и/или сценариите на
експозиция и/или групите население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на биоцида и които не са били
разгледани като представителни при оценката на риска на
равнище на Общността. При издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди трябва да се оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи мерки
или са определени специални условия за намаляване на
установените рискове до приемливи нива. Разрешенията за
пускане на пазара могат да се издават само когато данните
в заявлението удостоверяват, че рисковете могат да бъдат
намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
Предвид установените рискове за работещите биоцидите
могат да бъдат използвани целогодишно само при условие,
че са предоставени данни за дермална абсорбция, за да
бъде доказано, че няма неприемливи рискове при хронична
експозиция. Биоцидите за промишлена употреба трябва да
се употребяват при използване на подходящи лични предпазни средства.

9
10
Въз основа на установените характеристики на активното
1 ноемввещество дифетиалон, които го определят като потенцири 2009 г.
ално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно
устойчиво и силно биоакумулиращо, дифетиалон подлежи
на сравнителна оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9 от
ЗЗВВХВП, преди да бъде подновено включването му в приложение I.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в биоцида не трябва да надвишава 0,0025 % w/w и са разрешени
само готови за употреба примамки.
2. Биоцидите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Биоцидите не се използват като прах за напрашване/
посипване.
4. Първичната и вторичната експозиция на хора, на животни, които не са предмет на предлаганата употреба, и на
околната среда са сведени до минимум чрез планиране и
прилагане на всички подходящи и налични мерки за намаляване на риска. Тези мерки включват и ограничения за
категорията на употреба, като се разрешава употреба само
от професионални потребители, определяне на максимален
размер на опаковката и употреба само на затворени и обезопасени кутии за примамки.

ДЪРЖАВЕН

3-феноксибензил-2-(4970 g/kg
етоксифенил)-2-метилпропилетер
ЕО № 407-980-2 CAS №
80844-07-1

3
3-[3-(4'-бромо-(1,1'бифенил)-4-ил)-1,2,3,4тетрахидро-1-нафтил]-4хидрокси-2Н-1-бензотиопиран-2-он
ЕО №: няма
CAS № 104653-34-1

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

Пропиконазол 1 -[[2-(2,4-дихлорофенил)- 930 g/kg
4-пропил-1,З-диоксолан2-ил]метил] -1Н-1,2,4триазол
ЕО № 262-104-4
CAS № 60207-90-1

8.

990 ml/1

31 март 2012 г.

31 октомври 2011 г.

8
8
Консерванти на
дърво

31 март
2020 г.

8
Консерванти на
дърво

31 октомври 14
2019 г.
Родентициди

7
31 март
2020 г.

9
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1.С оглед на идентифицираните рискове за почвените и
водните участъци трябва да се вземат подходящи мерки за
намаляване на риска с цел защита на тези участъци
2. Върху етикетите и/или информационните листове за безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти
следва да бъде указано, че третираният наскоро дървен
материал трябва да бъде съхраняван след третирането на
закрито или върху непропусклива твърда основа, за да се
предотвратят преките загуби в почвата или във водите, и че
всички загуби трябва да се събират за повторна употреба
или депониране
3. Не могат да се издават разрешителни за третирането in
situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен контакт с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът ще отговаря на
изискванията на член 16 от ЗЗВВХВП и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на
биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.), ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.
В съответствие с член 16 от ЗЗВВХВП и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на
биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.) при оценяването на заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид се оценяват възможните употреби/сценарии на
експозиция и/или групи население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на биоцида и които не са били
разгледани като представителни при оценката на риска на
равнище на Общността. При издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди трябва да се оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи мерки
или са определени специални условия за намаляване на
установените рискове до приемливи нива. Разрешенията за
пускане на пазара могат да се издават само когато данните
в заявлението удостоверяват, че рисковете могат да бъдат
намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Биоцидите, разрешени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се употребяват при използване на
подходящи лични предпазни средства.
2. Въз основа на идентифицираните рискове за
почвите трябва да се предприемат подходящи мерки за
ограничаване на риска с цел защитата им.
3. В етикетите и/или в информационни листове за
безопасност на разрешените за промишлена употреба биоциди трябва да е посочено, че прясно обработеният дървен
материал трябва да се съхранява след обработката върху
непропусклива твърда основа, така че да се предотвратят
преките загуби на биоцида в почвата и да се позволи събирането му с цел повторната му употреба или обезвреждане.
4. Не могат да се издават разрешителни за третирането in
situ на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено на продължителен контакт с вода, освен ако са предоставени данни, доказващи, че продуктът ще отговаря на
изискванията на член 16 от ЗЗВВХВП и приложение № 9
на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на
биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.), ако е необходимо чрез
прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.
1 април
2010 г.

1 ноември 2009
г.

10
1 април
2010 г.

ДЪРЖАВЕН

1 април
2010 г.

1 ноември
2009 г.

5
6
1 април 2010 г. 31 март 2012 г.

46

Въглероден двуокис ЕО
№ 204-696-9 CAS № 12438-9

Въглероден
двуокис

4
950 g/kg

7.

3
1 -(4-хлорфенил)-4,4-диметил-3-(1,2,4-триазол-1
-илметил)пентан-3-ол
ЕО № 403-640-2
CAS № 107534-96-3

2
Тебуконазол

1
6.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

2
Дифенакум

10. K-HDO

1
9.

Cyclohexylhydroxydiazene
1-oxide, potassium salt
EO №: не се прилага
CAS №: 66603-10-9
(Това вписване обхваща
и хидратни форми на
К-HDO)

3
3-(3-бифенил-4-ил-1,2,3,4тетрахидро-1 -нафтил)-4хидрок-сикумарин
ЕО № 259-978-4
CAS № 56073-07-5

977 g/kg

4
960 g/kg

1 юли 2010 г.

30 юни 2012 г.

5
6
1 април 2010 г. 1 март 2012 г.

30 юни
2020 г.

7
31 март
2015 г.

8
Консерванти на
дърво

В съответствие с член 16 от ЗЗВВХВП и приложение № 9 1 юли
на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на
2010 г.
биоциди (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.) при оценяването на заявлението за издаване на разрешение за пускане на пазара
на биоцид се оценяват възможните употреби/сценарии на
експозиция и/или групи население, които могат да бъдат
изложени на въздействието на биоцида и които не са били
разгледани като представителни при оценката на риска на
равнище на Общността. При издаване на разрешения за
пускане на пазара на биоциди трябва да се оценят рисковете и да се установи, че са предприети подходящи мерки
или са определени специални условия за намаляване на
установените рискове до приемливи нива. Разрешенията за
пускане на пазара могат да се издават само когато данните
в заявлението удостоверяват, че рисковете могат да бъдат
намалени до приемливи нива.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. С оглед на възможните рискове за околната среда и
работниците разрешенията за използване на продукти в
други системи освен такива, които са промишлени, напълно
автоматични и затворени, следва да се дават само ако съответното заявление за разрешение демонстрира, че рисковете
могат да се намалят до приемливи равнища.
2. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска, продуктите трябва да се използват с подходяща
лична защитна екипировка, освен ако съответното заявление за разрешение демонстрира, че рисковете могат да се
намалят с други средства до приемливи равнища.
3. Предвид на установения риск за непълнолетни лица продуктите да не се използват за обработване на дърво, което
може да влезе в пряк допир с такива лица.

8
9
10
14
Въз основа на установените характеристики на активното
1 април
Родентици- вещество Дифенакум, които го определят като потенциално 2010 г.
ди
устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво и силно биоакумулиращо, подлежи на сравнителна оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВП, преди да
бъде подновено включването му в приложение I.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в
продуктите няма да надвишава 75 mg/kg и се одобряват
само готови за употреба продукти
2. Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител
3. Продуктите не се използват като прах за посипване
4. Първичното, както и вторичното излагане на хора и на
нецелеви животни, и на околната среда са сведени до минимум, чрез спазване и прилагане на всички подходящи
мерки за намаляване на риска. Те включват, между другото,
свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането на горен лимит за размера на опаковката и налагането
на задължение да се подсигурят кутии за примамки.

БРОЙ 17
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 7

4
980 g/kg

978 g/kg

1
2
3
11. Йодопропинил 3-iodo-2-propynyl butylcarбутилкарбамат bamate
(IPBC)
ЕО №: 259-627-5
CAS №: 55406-53-6

Хлорофацинон
ЕО №: 223-003-0
CAS №: 3691-35-8

2-тиазол-4-ил-1 Н-бензои- 985 g/kg
мидазол
ЕО №: 205-725-8
CAS №: 148-79-8

12. Хлорофацинон

13. Тиабендазол

5

30 юни 2012 г.

30 юни
2020 г.

30 юни
2016 г.

7
30 юни
2020 г.

8
Консерванти на
дърво

14
Родентициди

8
8
Консерванти на
дърво

9
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
Предвид на допусканията, направени по време на оценката
на риска, продукти, разрешени за промишлена и/или професионална употреба, трябва да се използват с подходяща
лична защитна екипировка, освен ако в заявлението за
разрешително за ползване на продукта може да се демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните
потребители могат да се намалят до приемливо равнище с
други средства.
С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване
на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или спецификациите за безопасност на разрешените за промишлена употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен материал трябва да бъде съхраняван
след обработването си на закрито или върху непропусклива
твърда основа, за да се предотврати прякото попадане на
веществото в почвата или във води, и че всички загуби
трябва да се събират за повторна употреба или депониране.
Въз основа на установените характеристики на активното
вещество хлорофацинон подлежи на сравнителна оценка на
риска съгласно чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВП, преди да бъде
подновено включването му в приложение I.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в
продуктите няма да надвишава 50 mg/kg/ и се одобряват
само готови за употреба продукти.
2. Продуктите, които се използват като прах за посипване
на пътя на гризачите, да се пускат на пазара само за професионална употреба.
3. Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
4. Първичното, както и вторичното излагане на хора и на
нецелеви животни и на околната среда са сведени до минимум чрез спазване и прилагане на всички подходящи мерки
за намаляване на риска. Те включват, между другото, свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането
на горен лимит за размера на опаковката и налагането на
задължение да се подсигурят кутии за примамки.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска, продуктите, разрешени за промишлена и/или
професионална употреба, трябва да се използват с подходяща
лична защитна екипировка при приложни задачи в двоен
вакуум и по потапяне, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се демонстрира, че
рисковете за промишлените и професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвените и водните
участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно етикетите и/или спецификациите за безопасност на
разрешените за промишлена употреба продукти следва да
указват, че обработеният наскоро дървен материал трябва
да бъде съхраняван след обработването си на закрито или
върху непропусклива твърда основа, за да се предотврати
прякото попадане на веществото в почвата или във водата,
и че всички загуби трябва да се събират за повторна употреба или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за обработването in situ
на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено
на атмосферни влияния, освен ако са представени данни,
доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на член
5 и приложение VI, за което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на риска.
1 юли
2010 г.

1 юли
2011 г.

10
1 юли
2010 г.

ДЪРЖАВЕН

1 юли
2010 г.

30 юни 2013 г.

6
30 юни 2012 г.

48

1 юли
2011 г.

1 юли
2010 г.

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3
thiamethoxam ЕО №: 428650-4 CAS №: 153719-23-4

(R)-1,2-O-(2,2,2Trichloroethylidene)- α-Dglucofuranose ЕО №: 240016-7 CAS №: 15879-93-3

1
2
14. Тиаметоксам

15. А���������
лфахлоралоза

5

1 юли 2011 г.

1 юли
2010 г.

30 юни 2013 г.

6
30 юни 2012 г.

30 юни
2021 г.

7
30 юни
2020 г.

14
Родентициди

8
8
Консерванти
на дърво

9
Държавите-членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска, продукти, предназначени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва да се използват с
подходяща лична защитна екипировка, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се
демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво
с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни
участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или спецификациите за безопасност на
разрешените за промишлена употреба продукти да указват,
че обработеният наскоро дървен материал трябва да бъде
съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата или във води, и че всички
загуби трябва да се събират за повторна употреба или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за обработването in situ
на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено
на атмосферни влияния, освен ако са представени данни,
доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на член
5 и приложение VI, за което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на риска.
При оценяването на заявление за издаване на разрешително
за продукт, когато това е уместно за конкретния продукт,
държавите членки оценяват населението, което може да е
изложено на въздействието на този продукт, и използването
или сценариите за подлагане на риск, които не са били
разгледани по представителен начин при оценката на
риска на равнището на Общността. При издаване на
разрешителни за продукти държавите членки оценяват
рисковете и след това гарантират, че са предприети
подходящи мерки или са наложени специални условия, за
да се намалят установените рискове до приемливи нива.
Разрешителни за продукти се издават единствено когато
в заявлението е показано, че рисковете могат да бъдат
намалени до приемливи нива. По-специално не може
да се издава разрешително за продукти за употреба на
открито, освен ако се представят данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията – при необходимост
чрез прилагане на подходящи мерки за намаляване на
риска. Държавите членки гарантират, че при издаването на
разрешителни се спазват следните условия:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в
продуктите не превишава 40 g/ kg.
2. Продуктите съдържат отблъскващ агент и оцветител.
3. Издават се разрешителни само за продукти за използване
в неподдаващи се на отваряне и обезопасени кутии за
примамката.
1 юли
2011 г.

10
1 юли
2010 г.

ДЪРЖАВЕН

825 g/kg

4
980 g/kg

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

(Z)-3-(6-chloro-3- pyridylmethyl)- 1,3-thiazolidin-2ylidenecyanamide
ЕО №: липсва
CAS №: 111988-49-9

18. Тиаклоприд

1 януари
2010 г.

5
1 юли 2011 г.

липсва

6
30 юни 2013 г.

8
14
Родентициди

31 декември 8
2019 г.
Консерванти
на дърво

7
30 юни
2016 г.

Държавите членки гарантират, че при издаването на разре- 1 януари
2010 г.
шителни се спазват следните условия:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска, продукти, предназначени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва да се използват с
подходяща лична защитна екипировка, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се
демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво
с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни
участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или спецификациите за безопасност на
разрешените за промишлена употреба продукти да указват,
че обработеният наскоро дървен материал трябва да бъде
съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата или във води, и че всички
загуби трябва да се събират за повторна употреба или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за обработването in situ
на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено
на атмосферни влияния, освен ако са представени данни,
доказващи, че продуктът отговаря на изискванията, за което
при необходимост се прилагат подходящи мерки за намаляване на риска.

9
10
Въз основа на установените характеристики на активното
1 юли
вещество Бромадиалон,���������������������������������
���������������������������������������������
които го определят като потенци2011 г.
ално устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно устойчиво и силно биоакумулиращо, подлежи на сравнителна
оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9 от ЗЗВВХВП, преди
да бъде подновено включването му в приложение I.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в
продуктите няма да надвишава 50 mg/kg и се одобряват
само готови за употреба продукти
2. Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо, оцветител.
3. Продуктите не се използват като прах за посипване.
4. Първичното, както и вторичното излагане на хора и
на нецелеви животни и на околната среда са сведени до
минимум чрез спазване и прилагане на всички подходящи
мерки за намаляване на риска. Те включват, между другото,
свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането на горен лимит за размера на опаковката и налагането
на задължение да се подсигурят кутии за примамки.

50

975 g/kg

3
4
3-[3-(4’-Bromo[1,1’969 g/kg
biphenyl]-4-yl)-3- hydroxy1-phenylpropyl]- 4-hydroxy2H-1-benzopyran-2-one
ЕО №: 249-205-9 CAS №:
28772-56-7

1
2
17. Бромадиолон

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

830 g/kg

3
4
Реакционнна маса на
796 g/kg
methyl (S)- и methyl(R)7-chloro- 2,3,4a,5-tetrahydro-2- [methoxycarbonyl-(4trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl]indeno[1,2-e][1,3,4]
oxadiazine-4a-carboxylate
(това вписване обхваща
реакционната маса 75:25
на енантиомери S и R)
ЕО №: липсва
CAS №: енантиомер S:
173584-44-6 и енантиомер
R: 185608-75-7

1 септември
2011 г.

5
1 януари
2010 г.

6

31 август 2013 г.

липсва

31 август
2021 г.

14
Родентициди

7
8
31 декември 18
2019 г.
Инсектициди,
акарициди
и биоциди
за борба с
други членестоноги

9
При оценяването на заявление за издаване на разрешително
за продукт, когато това е уместно за конкретния продукт,
държавите членки оценяват населението, което може да е
изложено на въздействието на този продукт, и сценариите
за използване или за излагане на въздействие, които не са
били разгледани по представителен начин при оценката
на риска на равнището на Общността. При издаване на
разрешително за продукти държавите членки оценяват
рисковете и след това гарантират, че са предприети
подходящи мерки или са наложени специални условия,
за да се намалят установените рискове. Разрешителни
за продукти се издават само когато в заявлението е
показано, че рисковете могат да бъдат намалени до
приемливи нива. Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешителни се спазват следните условия:
Трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на
риска, като се сведе до минимум възможното излагане на
хора, животински видове, неподлежащи на унищожение,
или на водната среда. По-конкретно, етикетите и/или
информационните листове за безопасност на разрешените
за промишлена употреба продукти указват, че:
1. Продуктите не трябва да се поставят на места, достъпни
за бебета, деца и домашни любимци.
2. Продуктите трябва да се поставят далеч от отводнителни
канали.
3. Неизползваните продукти трябва да се унищожават
по надлежния начин и да не се изливат в канал. За
непрофесионално използване трябва да се разрешават само
готови за употреба продукти.
При оценяването на заявление за издаване на разрешително
за продукт, когато това е уместно за конкретния продукт,
се оценяват населението, което може да е изложено на
въздействието на този продукт, и сценариите за използване
или излагане на риск, които не са били разгледани по
представителен начин при оценката на риска. При издаване
на разрешително за продукти се оценяват рисковете и
след това гарантират, че са предприети подходящи мерки
или са наложени специални условия, за да се намалят
установените рискове. Разрешителни за продукти се издават
единствено когато в заявлението е показано, че рисковете
могат да бъдат намалени до приемливи нива. По-специално
не може да се издава разрешително за продукти за употреба
в помещения, освен ако не се представят данни, доказващи,
че продуктът отговаря на изискванията и при необходимост
чрез вземане на подходящи мерки за намаляване на риска.
Гарантира се, че при издаването на разрешителни се спазват
следните условия:
1. Продуктите се продават и използват от специално
обучени професионалисти.
2. Предвид установените рискове за операторите трябва
да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска. Те
включват, между другото, използването на подходящи лични
защитни средства и апликатори, както и представяне на
продукта в такава форма, която да осигури намаляване до
приемливо равнище на излагането на оператора.
3. Предвид установените рискове за сухоземни животински
видове, които не са обект на унищожаване, трябва да
бъдат вземани подходящи мерки за намаляване на риска.
Те включват, между другото, необработването на райони, в
които освен видовете, подлежащи на унищожение, има и
други бозайници, ровещи дупки.
1 септември
2011 г.

10
1 януари
2010 г.

ДЪРЖАВЕН

20. Алуминиев
Аluminium phosphide ЕО
фосфид, отде- №: 244-088-0 CAS №:
лящ фосфин
20859-73-8

1
2
19. Индоксакарб
(енантиомерна реакционна маса S:R
75:25)
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борна киселина ЕО №:
233-139-2 CAS №: 1004335-3

22. Борна
киселина

31 август 2013 г.

6
30 юни 2013 г.

31 август
2021 г.

7
30 юни
2021 г.

8
Консерванти на
дърво

8
8
Консерванти на
дърво

При оценяване на заявлението за разрешаване на даден
1 сеппродукт трябва да се направи оценка, когато тя е от знатември
чение във връзка с конкретния вид продукт на популации- 2011 г.
те, които би могло да са изложении на въздействието на
продукта и на сценариите за използване или излагане на
въздействието на съответния продукт, които е възможно да
не са проучени.
При издаване на разрешение трябва да се направи оценка
на рисковете и след това да се усигури предприемането на
съответните мерки или налагане на специални условия с
оглед намаляване на индентифицираните рискове.
Разрешение може да бъде издадено само при условие, че
рисковете могат да бъдат сведении до приемливи равнища.
Държавите членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката на риска, продукти, предназначени за промишлена и/
или професионална употреба, трябва да се използват с

9
10
При оценяването на заявленията за разрешаване на
1 юли
даден продукт трябва да се направи оценка, когато това
2011 г.
е от значение във връзка с конкретния вид продукт,
на популациите, които би могло да са изложени на
въздействието на продукта, и на сценариите за използване
или излагане на въздействието на съответния продукт,
които е възможно да не са проучени на равнището на
Общността по представителен начин. При издаването
на разрешение за даден продукт държавите членки
трябва да направят оценка на рисковете и след това
да осигурят предприемането на съответни мерки или
налагането на специални условия с оглед намаляване на
идентифицираните рискове. Разрешение за даден продукт
може да бъде издадено само при условие че в заявлението
е показано, че рисковете могат да бъдат сведени до
приемливи равнища. Държавите членки трябва да осигурят
спазването на следните условия при издаването на
разрешения:
1. Предвид допусканията, направени по време на оценката
на риска, продуктите, разрешени за промишлена употреба,
трябва да се използват с подходящи лични защитни
средства, освен ако в заявлението за разрешение за
ползване на продукта не бъде показано, че рисковете за
промишлените потребители могат да бъдат сведени до
приемливо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвените и
водните среди трябва да се вземат подходящи мерки за
намаляване на риска с цел защита на тези среди. Поспециално етикетите и/или спецификациите за безопасност
на разрешените за промишлена употреба продукти следва
да указват, че прясно третираният дървен материал трябва
да бъде съхраняван след третирането му на закрито и/или
върху непропусклива твърда основа, за да се предотврати
прякото попадане на съответния продукт в почвата или
във водите, както и че всички отделяни количества от
продукта трябва да се събират за повторна употреба или
обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН

1 септември
2011 г.

5
1 юли 2011 г.

52

990 g/kg

3
4
(+/-)-цис-4-[3-(р930 g/kg
трет- бутилфенил)-2метилпропил]-2,6-диметилморфолин ЕО №: 266719-9 CAS №: 67564-91-4

1
2
21. Ф��������
енпропиморф

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

2

23. Борен оксид

1

Диборен триоксид
ЕО №: 215-125-8
CAS №: 1303-86-2

3

975 g/kg

4

1септември
2011 г.

5

31 август 2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на
риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или спецификациите за безопасност на разрешените
за промишлена употреба продукти да указват, че обработеният наскоро дървен материал трябва да бъде съхраняван
след обработването си на закрито или върху непропусклива
твърда основа, за да се предотврати прякото попадане на
вещество в почвата или във води, и че всички загуби трябва
да се събират за повторна употреба или депониране.Да не се
издават разрешителни за обработването in situ на дърво на
открито или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако са представени данни, доказващи, че
продуктът отговаря на изискванията на член 5 и приложение
VI, за което при необходимост се прилагат подходящи мерки
за намаляване на риска.

9
подходяща лична защитна екипировка, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се
демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво с
други средства.

10

8
При оценяване на заявлението за разрешаване на даден про- 1 септември
Консерван- дукт трябва да се направи оценка, когато тя е от значение
ти на дърво във връзка с конкретния вид продукт на популациите, които 2011 г.
би могло да са изложени на въздействието на продукта и на
сценариите за използване или излагане на въздействието на
съответния продукт, които е възможно да не са проучени.
При издаване на разрешение трябва да се направи оценка на
рисковете и след това да се усигури предприемането на съответните мерки или налагане на специални условия с оглед
намаляване на индентифицираните рискове.
Разрешение може да бъде издадено само при условие, че рисковете могат да бъдат сведени до приемливи равнища.
Държавите членки гарантират, че при издаването на разрешителни се спазват следните условия:
1. Предвид на допусканията, направени по време на оценката
на риска, продукти, предназначени за промишлена и/или
професионална употреба, трябва да се използват с подходяща
лична защитна екипировка, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се демонстрира, че
рисковете за промишлените и професионалните потребители
могат да се сведат до допустимо ниво с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на
риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или спецификациите за безопасност на разрешените за
промишлена употреба продукти да указват, че обработеният
наскоро дървен материал трябва да бъде съхраняван след
обработването си на закрито или върху непропусклива твърда
основа, за да се предотврати прякото попадане на вещество в
почвата или във води, и че всички загуби трябва да се събират за повторна употреба или депониране. Да не се издават
разрешителни за обработването in situ на дърво на открито
или на дърво, което ще бъде изложено на атмосферни влияния, освен ако са представени данни, доказващи, че продук
тът отговаря на изискванията на член 5 и приложение VI,
за което при необходимост се прилагат подходящи мерки за
намаляване на риска.

8
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3
Динатриев тетраборат
ЕО №: 215-540-4 CAS №
(анхидриран): 1330-43-4
CAS № (пентахидрат):
12267-73-1
CAS № (декахидрат):
1303-96-4

Динатриев октаборат
тетрахидрат
ЕО №: 234-541-0 CAS №:
12280-03-4

1
2
24. Динатриев
тетраборат

25. Динатриев
октаборат
тетрахидрат

31 август 2013 г.

6
31 август 2013 г.

31 август
2021 г.

7
31 август
2021 г.

8
Консерванти на
дърво

8
8
Консерванти
на дърво

При оценяването на заявленията за разрешаване на
1 сепдаден продукт трябва да се направят оценки, когато това
тември
е от значение във връзка с конкретния вид продукт,
2011 г.
на популациите, които би могло да са изложени на
въздействието на продукта, и на сценариите за използване
или излагане на въздействието на съответния продукт,
които не са проучени. При издаването на разрешение за
даден продукт трябва да се направят оценки на рисковете
и след това да осигурят предприемането на съответни
мерки или налагането на специални условия с оглед

9
10
При оценяването на заявленията за разрешаване на
1 сепдаден продукт трябва да се направи оценка, когато това
тември
е от значение във връзка с конкретния вид продукт,
2011 г.
на популациите, които би могло да са изложени на
въздействието на продукта и на сценариите за използване
или излагане на въздействието на съответния продукт,
които не са проучени на равнището на Общността по
представителен начин. При издаването на разрешение за
даден продукт трябва да се направи оценка на рисковете
и след това да осигурят предприемането на съответни
мерки или налагането на специални условия с оглед
намаляване на идентифицираните рискове. Разрешение за
даден продукт може да бъде издадено само при условие,
че в заявлението е показано, че рисковете могат да бъдат
сведени до приемливи равнища. Държавите членки трябва
да осигурят спазването на следните условия при издаването
на разрешения:
1. Продуктите, разрешени за промишлена и професионална
употреба, трябва да бъдат използвани с подходящи
лични защитни средства, освен ако не бъде показано в
заявлението за получаване на разрешение, че рисковете за
промишлените и/или професионалните ползватели могат да
бъдат намалени до приемливо равнище с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни
среди не трябва да бъде разрешавано използването
на разглежданите видове продукти за третиране на
дървесина на открито, в естествена среда (in situ) или
за третиране на дървесина, която ще бъде изложена на
атмосферни въздействия, освен ако не бъдат предоставени
данни, доказващи, че продуктът ще е в съответствие
с изискванията, включително в резултат на прилагане
на мерки за намаляване на риска, ако са необходими
такива. По-специално етикетите и/или спецификациите
за безопасност на разрешените за промишлена употреба
продукти следва да указват, че прясно третираният дървен
материал трябва да бъде съхраняван след третирането си
на закрито и/или върху непропусклива твърда основа, за
да се предотврати прякото попадане на съответния продукт
в почвата или във водите, както и че всички отделяни
количества от продукта трябва да се събират за повторна
употреба или обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН

1 септември
2011 г.

5
1 септември
2011 г.

54

975 g/kg

4
990 g/kg

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

2

Азот
ЕО №: 231-783-9 CAS №:
7727-37-9

3

999 g/kg

4

1 септември
2011 г.

5

31 август 2013 г.

6

31 август
2021 г.

7

18
Инсектициди,
акарициди
и биоциди
за борба с
други членестоноги

8

10

При оценяването на заявление за издаване на разрешително 1 сепза продукт, когато това е уместно за конкретния продукт,
тември
държавите членки оценяват населението, което може да е
2011 г.
изложено на въздействието на този продукт, и сценариите
за използване или изложеност на въздействие, които не са
били разгледани по представителен начин при оценката
на риска. При издаване на разрешително за продукти
държавите членки оценяват рисковете и впоследствие
гарантират, че са предприети подходящи мерки или
са наложени специални условия, за да се намалят
установените рискове. Разрешителни за продукти се издават
единствено когато в заявлението е показано, че рисковете
могат да бъдат намалени до приемливи нива, и гарантират,
че при издаването на разрешителни се спазват следните
условия:
1. Продуктите могат да бъдат продавани само на и
използвани само от професионалисти, обучени за тяхното
използване.
2. Трябва да са налице безопасни работни практики и
безопасни системи на работа с цел рискът да се сведе до
минимум, включително наличието на лични предпазни
средства, ако е необходимо.

9
намаляване на идентифицираните рискове. Разрешение за
даден продукт може да бъде издадено само при условие,
че в заявлението е показано, че рисковете могат да бъдат
сведени до приемливи равнища. Държавите членки трябва
да осигурят спазването на следните условия при издаването
на разрешения:
1. Продуктите, разрешени за промишлена и професионална
употреба, трябва да бъдат използвани с подходящи лични
защитни средства, освен ако в заявлението за получаване
на разрешение не бъде показано, че рисковете за
промишлените и/или професионалните ползватели могат да
бъдат намалени до приемливо равнище с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни
среди не трябва да бъде разрешавано използването на
разглежданите видове продукти за третиране на дървесина
на открито, в естествена среда (in situ) или за третиране
на дървесина, която ще бъде изложена на атмосферни
въздействия, освен ако не бъдат предоставени данни,
доказващи, че продуктът е в съответствие с изискванията,
включително в резултат на прилагане на мерки за
намаляване на риска, ако са необходими такива. Поспециално етикетите и/или спецификациите за безопасност
на разрешените за промишлена употреба продукти следва
да указват, че прясно третираният дървен материал трябва
да бъде съхраняван след третирането му на закрито и/или
върху непропусклива твърда основа, за да се предотврати
прякото попадане на съответния продукт в почвата или
във водите, както и че всички отделяни количества от
продукта трябва да се събират за повторна употреба или
обезвреждане.

ДЪРЖАВЕН

27. Азот

1

БРОЙ 17
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 5

5
1 юли 2011 г.

1 октомври
2011 г.

1
2
3
4
28. Куматетралил Куматетралил ЕО №: 227- 980 g/kg
424-0 CAS №: 5836-29-3

29. Толилфлуанид Дихлоро-N960 g/kg
[(диметиламино)сулфонил]
флуоро- N-(р-толил)метансулфенамид
ЕО №: 211-986-9
CAS №: 731-27-1

7
30 юни
2016 г.

8
Консерванти на
дърво

8
14
Родентициди

Държавите членки гарантират, че при издаването на разре- 1 окшителни се спазват следните условия:
томври
1. Предвид на допусканията, направени по време на оцен- 2011 г.
ката на риска, продукти, предназначени за промишлена
и/или професионална употреба, трябва да се използват с
подходяща лична защитна екипировка, освен ако в заявлението за разрешително за ползване на продукта може да се
демонстрира, че рисковете за промишлените и професионалните потребители могат да се сведат до допустимо ниво
с други средства.
2. С оглед на установените рискове за почвени и водни
участъци трябва да се вземат подходящи мерки за намаляване на риска с цел защита на тези участъци. По-конкретно, етикетите и/или спецификациите за безопасност на
разрешените за промишлена употреба продукти да указват,
че обработеният наскоро дървен материал трябва да бъде
съхраняван след обработването си на закрито или върху
непропусклива твърда основа, за да се предотврати прякото
попадане на вещество в почвата или във води, и че всички
загуби трябва да се събират за повторна употреба или депониране.
3. Да не се издават разрешителни за обработването in situ
на дърво на открито или на дърво, което ще бъде изложено
на атмосферни влияния, освен ако са представени данни,
доказващи, че продуктът отговаря на изискванията на член
5 и приложение VI, за което при необходимост се прилагат
подходящи мерки за намаляване на риска.

9
10
Предвид на установените рискове за нецелеви животни
1 юли
активното вещество се подлага на сравнителна оценка
2011 г.
на риска, преди да бъде включено отново в настоящото
приложение. Държавите членки гарантират, че при
издаването на разрешения се спазват следните условия:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в
продуктите с изключение на прахообразната отрова за
гризачи да не превишава 375 mg/kg и да се одобряват само
готови за употреба продукти.
2. Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и
където е приложимо, оцветител.
3. Първичното и вторичното излагане на хора и на
нецелеви животни и на околната среда са сведени до
минимум чрез спазване и прилагане на всички подходящи
мерки за намаляване на риска. Това включва, наред с
другите, ограничаване само за професионална употреба,
определяне на максимален размер, съдържащ се в
опаковка, и определяне на задължения за употреба на
затворени и обезопасени кутии за примамки.
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30 септември 2013 г. 30 септември 2021 г.

6
30 юни 2013 г.

С Т Р.
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
БРОЙ 17

3
4
4-хидрокси-3-[(1RS,
955 g/kg
3RS; 1RS, 3RS)1,2,3,4-тетрахидро-3[4-(4-трифлуорометилбензилокси)фенил]-1-нафтил]кумарин
ЕО №: 421-960-0
CAS №: 90035-08-8

5
1 октомври
2011 г.

6
7
30 септември 2013 г. 30 септември 2016 г.

8
14
Родентици-ди

9
10
Въз основа на установените характеристики на активното
1 оквещество флокумафен, които го определят като потенциал- томври
но устойчиво, биоакумулиращо и токсично или силно ус2011 г.
тойчиво и силно биоакумулиращо, подлежи на сравнителна
оценка на риска съгласно чл. 18а, ал. 9 ЗЗВВХВП, преди да
бъде подновено включването му в приложение I.
При издаване на разрешение за пускане на пазара се спазват следните изисквания:
1. Номиналната концентрация на активното вещество в
продуктите няма да надвишава 50 mg/kg и се одобряват
само готови за употреба продукти.
2. Продуктите трябва да съдържат отблъскващ агент и където е приложимо – оцветител.
3. Продуктите не се използват като прах за посипване.
4. Първичното, както и вторичното излагане на хора и на
нецелеви животни и на околната среда са сведени до минимум чрез спазване и прилагане на всички подходящи мерки
за намаляване на риска. Те включват между другото свеждането само до професионалната му употреба, въвеждането
на горен лимит за размера на опаковката и налагането на
задължение да са подсигурени кутии примамки.

Въглероден диоксид

Въглероден диоксид
ЕО №: 204-696-9
CAS № 124-38-9

990 ml/l

1 ноември
2009 г.

Наименование
Минимална
Дата на
по IUPAC
чистота на
включване
Идентификационни
активното ве- в този списък
номера
щество в биоцида във формата,
в която
той се пуска
на пазара

31 октомври 2011 г.

31 октомври
2019 г.

Краен срок
Дата, на която
за изпълнение
изтича срокът,
на изискванията на чл.
за който
19х ЗЗВВХВП (с изклюактивното
чение на биоциди, коивещество
то съдържат повече от
е включено
едно активно вещество;
в списъка
за тези биоциди крайният срок за изпълнение на изискваният а на
чл. 19х ЗЗВВХВП ще
бъде срокът, посочен в
последното решение за
включване на съответното активно
вещество)

14
Родентициди

Подгрупа
биоциди

Дата, от
която се
прилагат
разпоредбите

Само за използване в готови за употре- 1 ноември
ба газови бутилки/контейнери съоръже- 2009 г.
ния, функциониращи заедно с капаново
устройство.

Специфични изисквания*

ВЕСТНИК

*Във връзка с прилагането на Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди���������������������������������������������������
, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.), можете да намерите съдържанието и заключенията на докладите за оценка на интернет
страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
1717

1.

Общоприето
наименование

ДЪРЖАВЕН

№
по
ред

*Във връзка с прилагането на Основни принципи за оценка на техническите досиета на биоциди���������������������������������������������������
, посочени в приложение № 9 на Наредбата за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (ДВ, бр. 4 от 2008 г.), можете да намерите съдържанието и заключенията на докладите за оценка на интернет
страницата на Комисията: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
Приложение № ІА
Списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати с нисък риск, включително
изискванията към тях

1
2
31. Флокумафен

БРОЙ 17
С Т Р. 5 7

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-47-1
от 27 януари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
Заповед № РД-09-713 от 11.IX.2009 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам да се преработи
частично влязлата в сила карта на съществуващите
на терена стари реални граници за землището на
с. Габровица, община Белово, област Пазарджик,
за имоти с № 026072, 026080, 026082, 026083, 026085,
026087, 026088, 026089, 026090, 000158 и 000085 с
обща площ на преработката 25,000 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния директор на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
1527

За министър: Пр. Борисов

ЗАПОВЕД № РД-47-2
от 1 февруари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
Заповед № РД-09-713 от 11.ІХ.2009 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне в
землището на с. Лозен, община Септември, област
Пазарджик, за имоти с № 011074, 011059, 011056,
011055, 011054, 011053, 011052, 011051, 011050, 011045,
011072, 011073, 011047, 011048 и 011071 с обща площ
на преработката 6,129 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния директор на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
1528

ЗАПОВЕД № РД-47-3
от 3 февруари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, и Заповед № РД-09-713 от 11.ІХ.2009 г. на министъра на
земеделието и храните нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне в
землището на с. Кръстина, община Камено, област
Бургас, за имоти с № 000041, 000024, 000020, 018081,
018082, 018083, 020002, 020011, 020012 и 020013 с
обща площ 53,709 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния директор на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
1529

За министър: Пр. Борисов

ВЕСТНИК

БРОЙ 17

ЗАПОВЕД № РД-47-4
от 3 февруари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Бургас, и Заповед № РД-09-713 от 11.ІХ.2009 г. на министъра на
земеделието и храните нареждам да се преработи
частично влезлият в сила план за земеразделяне на
землището на с. Константиново, община Камено,
област Бургас, за имоти с № 000154, 000155, 000200,
013007, 013010, 013011 и 013014 с обща площ 57,792 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния директор на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
1530

ЗАПОВЕД № РД-47-5
от 9 февруари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
Заповед № РД-09-713 от 11.IX.2009 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам да се преработи
частично одобрената карта на съществуващите или
възстановими стари реални граници в землището на
гр. Септември, община Септември, област Пазарджик, за имоти с № 000063, 000069, 000091, 000152,
000153, 000154, 000156, 021076, 021215, 021481, 021482,
021510, 021527, 021670, 021681, 021696, 023132, 023140,
023151, 023161, 023170, 023172, 023339, 023320, 023321
и 023700 с обща площ на преработката 95,023 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния директор на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
1531

ЗАПОВЕД № РД-47-6
от 9 февруари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие и гори“ – Велико
Търново, и Заповед № РД-09-713 от 11.IX.2009 г. на
министъра на земеделието и храните нареждам да
се преработи частично влезлият в сила план за земеразделяне (карта на възстановената собственост)
за землището на с. Ореш, ЕКАТТЕ 53672, община
Свищов, област Велико Търново, за имоти с № 249017,
249015, 249014, 249013, 249012, 249011, 249010, 249009,
249008, 249007, 220018, 221020, 030036, 030001, 031027,
010006, 010005, 010004, 010003, 010002, 214043 и 010001
с обща площ на преработката 19,516 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния директор на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
1532
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ДЪРЖАВЕН

ЗАПОВЕД № РД-47-7
от 9 февруари 2010 г.
На основание чл. 17, ал. 8 ЗСПЗЗ във връзка с
одобрен протокол по чл. 26, ал. 11 ППЗСПЗЗ от
Областна дирекция „Земеделие“ – Пазарджик, и
Заповед № РД-09-713 от 11.ІХ.2009 г. на министъра
на земеделието и храните нареждам да се преработи
частично одобрената карта на съществуващите на
терена стари реални граници в землището на с.
Сестримо, община Белово, област Пазарджик, за
имоти с № 028027, 028035 и 028039 с обща площ на
преработката 0,729 дка.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам
на главния директор на Главна дирекция „Земеделие,
гори и поземлени отношения“.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За министър: Пр. Борисов
1533

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА
И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-11
от 15 февруари 2010 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 1 и
3 ППЗНП по мотивирано предложение на финансиращия орган № 80-376 от 29.12.2009 г., становище
от Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-54 от 13.01.2009 г.,
изм. със Заповед № РД-09-1194 от 10.08.2009 г. и
Заповед № РД-09-1698 от 05.10.2009 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради
необходимост от организиране и провеждане на
квалификационни дейности за педагогическите
кадри преобразувам Националния институт за
обучение на директори в Национален институт за
обучение и квалификация в системата на образованието с адрес: ул. Княз Борис І № 7, гр. Банкя,
район Банкя, област София-град.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Определям предмет на дейност на института – провеждане на квалификационна дейност
за кариерно развитие на педагогическите кадри и
повишаване на организационната, управленската и
финансовата компетентност на ръководните кадри.
3. Определям численост на персонала – 24 щатни бройки.
4. Директорът на Националния институт за
обучение и квалификация в системата на образованието да представи проект на правилник за
устройството и дейността му за утвърждаване от
министъра на образованието, младежта и науката
в едномесечен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър: С. Игнатов
1609

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 9

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № 696
от 28 януари 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ „Рудник“, разположена в землището на с. Лъка, община Поморие, област Бургас
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3 и чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства във връзка с § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно решение на Министерския съвет № 2 от 13.І.2010 г.
разрешавам на „Минерал 2000“ – ЕООД, София,
титуляр на разрешението, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
131482503, със седалище и адрес на управление – София, район „Илинден“, ул. Кукуш 1, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Рудник“, разположена в землището на с. Лъка,
община Поморие, област Бургас:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 1,98 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4 съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейностите
по проучването, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
1535

Министър: Н. Караджова

РАЗРЕШЕНИЕ № 697
от 28 януари 2010 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Влашка
падина“, разположена в землището на с. Върбешница, община Мездра, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 9, чл. 39, ал. 1, т. 2 и чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства във връзка с § 86 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) и протоколно решение на Министерския съвет № 2 от 13.І.2010 г.
разрешавам на „Дано – Р“ – ЕООД, София, титуляр
на разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
121048907, със седалище и адрес на управление:
София, район „Искър“, ул. Поручик Неделчо Бончев
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5А, да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Влашка падина“, разположена в землището
на с. Върбешница, община Мездра, област Враца:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,35 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координатите на граничните точки № 1 – 4, съгласно
приложение № 1 – карта на площта, и приложение
№ 2 – списък с координати на точките в координатна система 1970 г., неразделна част към договора
за проучване.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитвания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
сключване на договора за проучване.
Министър: Н. Караджова
1536

ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 397
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2, чл. 31,
ал. 1, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 3, ал. 1, т. 1,
чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 131 от 9.Х.2008 г. Общинският
съвет – Айтос, реши:
1. Утвърждава приватизационната оценка в
размер 14 100 лв. за продажба на обект: общински
нежилищен имот в с. Тополица, община Айтос, актуван с акт № 903 от 10.VІ.2002 г., представляващ
обособена част от втори етаж на търговска сграда,
бивш „кафе-аператив“, със застроена площ 99 м2
и съответните идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху поземлен
имот 200, състоящ се от 950 м2, попадащ в УПИ
VІ, в кв. 13 по плана на с. Тополица, за начална
тръжна цена.
2. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 31-ия ден след датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“, а ако този ден е
неприсъствен – на първия следващ работен ден, в стая
34 на общината, ул. Цар Освободител 3, от 10 ч., за
продажбата на обект: общински нежилищен имот в
с. Тополица, община Айтос, актуван с акт № 903 от
10.VІ.2002 г., представляващ обособена част от втори
етаж на търговска сграда, бивш „кафе-аператив“, със
застроена площ 99 м2 и съответните идеални части
от общите части на сградата и от правото на строеж
върху поземлен имот 200, състоящ се от 950 м2, попадащ в УПИ VІ, в кв. 13 по плана на с. Тополица.
3. Определя стъпка на наддаване – 5 % от началната тръжна цена по т. 1.
4. Депозитът за участие е парична вноска – 1410 лв., и се превежда до последния работен
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ден, предхождащ търга, по банкова сметка BG 07
BUIN 78553380820030 в ТБ „Алианц България“ – АД,
клон Бургас.
5. Тръжната документация на цена 100 лв. (без
ДДС), внесени в касата на общината, се получава в
Центъра за услуги и информация на гражданите на
общината до два работни дни преди датата на търга.
6. Подаването на документи за участие се извършва до последния работен ден, предхождащ търга, в
Центъра за услуги и информация на гражданите на
общината.
7. Начин на плащане – достигнатата при търга
цена се заплаща еднократно в левове в деня на
сключване на договора.
8. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
9. Оглед може да се извършва всеки работен ден
от 10 до 16 ч. до деня, предхождащ датата на търга,
след предварителна заявка и представен платежен
документ за закупена тръжна документация.
10. Възлага на кмета на общината да извърши
всички последващи действия по процедурата за
приватизация съгласно Наредбата за търговете и
конкурсите и да сключи приватизационния договор
със спечелилия търга участник.
1563

Председател: З. Али

ОБЩИНА БЕЛОВО
РЕШЕНИЕ № 392
от 29 декември 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение І, протокол
№ 5 от 15.ХІІ.2008 г. на Общинския експертен съвет – гр. Белово, Общинският съвет – гр. Белово,
одобрява план-схема за газоснабдяване към ПУП
на гр. Белово, община Белово, към обект: „Газоснабдяване на община Белово“ в обхват гр. Белово
и кв. Малко Белово.
Председател: К. Варев
1570

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
ЗАПОВЕД № ОА-113
от 17 февруари 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ във връзка
с чл. 26б, ал. 8 ППЗСПЗЗ одобрявам плановете на
новообразуваните имоти в М 1:1000 и регистрите
към тях на земеделските земи, предоставени за
ползване на граждани въз основа на актове по § 4
ПЗРЗСПЗЗ, в землището на гр. Белица, община
Белица, област Благоевград.
Жалби срещу одобрените планове на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител: В. Смиленов
1561
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ОБЩИНА КОТЕЛ
РЕШЕНИЕ № 415
от 29 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка
с чл. 4, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК,
чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 5 и 9 от Наредбата за търговете
и конкурсите Общинският съвет – гр. Котел, реши:
І. Изменя т. ІІІ на свое Решение № 234 от
27.II.2009 г., като определя метод на приватизация – публичен търг с явно наддаване.
ІІ. Да се извърши приватизационна продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обект – частна
общинска собственост: поземлен имот с идентификатор 87031.501.819 по кадастралната карта на
с. Ябланово при трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване:
ниско застрояване (до 10 м), за който е отреден УПИ
VІІ-819 – „за обществено обслужване“ в кв. 49 по
действащия ПУП на селото, представляващ терен с
площ 655 кв. м заедно с построената в него масивна
сграда за административна и търговска дейност, на
1 етаж, със ЗП 151 кв. м.
ІІІ. Приема изготвените анализ на правното
състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на обекта.
ІV. Продажбата да се извърши при следните
условия:
1. Утвърждава начална тръжна цена за обекта – 33 000 лв.
2. Стъпка на наддаване – 1650 лв.
3. Утвърждава депозит за участие в размер 10 на
сто от началната тръжна цена, или 3300 лв., който
се внася по сметка на община Котел, посочена в
тръжната документация. Депозитът се внася найкъсно до 16 ч. на последния работен ден за подаване
на предложения за участие.
4. Тръжната документация се закупува от Дирекция „СиС“, стая № 20 на общинската администрация
в срок до 20-ия ден вкл., считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“,
срещу платени в брой 100 лв.
5. Предложенията за участие в търга се подават
до 17 ч. на 25-ия ден вкл., считано от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“, в
деловодството на общинската администрация.
6. Оглед на обекта може да се извърши до 16 ч. на
последния работен ден за подаване на предложения
за участие със съдействието на кмета на с. Ябланово
след представяне на платежен документ за закупени
тръжни документи.
7. Търгът да се проведе на 27-ия ден считано от
датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ от 14 ч., в сградата на общинската администрация – Котел.
8. Начин на плащане – достигнатата на търга
цена се заплаща в левове, безкасово, по сметка на
община Котел, посочена в тръжната документация,
еднократно при сключване на договора, като от нея
се приспада внесеният депозит.
9. Документите на чуждестранни лица се придружават от превод на български език, извършен и
заверен от заклет преводач. Сроковете се определят
съгласно чл. 60 ГПК.
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V. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора за продажба като част от нея.
VІ. Възлага на кмета на общината правомощията
на орган за приватизация, регламентирани в НТК.
Председател: В. Андреева
1571

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 812
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сливен, одобрява проекта за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване на с. Въглен, община
Сливен.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ от заинтересуваните лица чрез общинската администрация
до Административен съд – Сливен.
Председател: М. Григорова
1562

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от кооперация ВЗКАЧС
„Устрем 96“, кооперация ВЗКАЧС „Агрокредит“,
кооперация ВЗКАЧС „Нова Черна – 96“, кооперация
ВЗКАЧС „Тракия“, кооперация ВЗКАЧС „Агроинвест“, кооперация ВЗКАЧС „Искра“, кооперация
ВЗКАЧС „Катуница“, кооперация ВЗКАЧС „Фермер“
и кооперация ВЗКАЧС „Агро – фар“ на чл. 2, ал. 1
и 3, чл. 3, ал. 3 и чл. 19 на Постановление № 343 от
2008 г. на Министерския съвет на Република България, по което е образувано адм. д. № 15108/2009 г.
по описа на Върховния административен съд.
1537
Административният съд – Кюстендил, състав
ІІ, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че по жалба на кмета на община Бобов дол Грети
Алексиева срещу Решение № 212 от 18.ХІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Бобов дол, взето с протокол
№ 21 от същата дата, относно определяне размера на
такса битови отпадъци на територията на община
Бобов дол за 2010 г. е образувано адм. д. № 31/2010
по описа на Административния съд – Кюстендил,
насрочено за 8.ІІІ.2010 г. от 9,30 ч.
1659
Административният съд – Перник, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване на Решение № 193 от 18.ХІІ.2009 г. на
Общинския съвет – гр. Радомир, прието по протокол
№ 14/2009 г., касаещо одобрената план-сметка за
необходимите разходи по поддържането на чистотата
на територията на община Радомир за 2010 г., по
което е образувано адм. дело № 78/2010 по описа
на Административен съд – Перник.
1625
Административният съд – Пловдив, административно отделение, XV състав, призовава Звезделин Димитров Връснелов, в неизвестност от 1972 г.,
съгласно удостоверение за наследници № 001850 от
13.XI.2008 г. да се яви в съда на 29.III.2010 г. в 9,30 ч.
като заинтересована страна по адм.д. № 2297/2009,
заведено от Любен Д. Връснелов, Грозданка Д.
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Трачева против Заповед № ЗД-00-185 от 3.XI.2009 г.
на областен управител на област Пловдив. Заинтересованата страна да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
1618
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Мими Бойчева
Минчева от Русе на чл. 29, ал. 1, буква „б“ от Наредба № 18 за обществения ред при ползване на
превозни средства на теритрията на община Русе,
приета от Общинския съвет – Русе, изменена с
Решение № 780 от 28.I.2010 г., по което оспорване
е образувано адм.д. № 64/2010 по описа на Административния съд – Русе, V състав, насрочено за
31.III.2010 г. в 10,45 ч.
1660
Административният съд – Сливен, административно отделение, призовава Стоянка Недева Костова
с последен адрес Сливен, ул. Батак (Иван Грудев)
27, Стефан Борисов Манолов с последен адрес
Сливен, бул. Панайот Хитов 19, и Станка Николова
Бозманова с последен адрес Сливен, бул. Панайот
Хитов 21, сега с неизвестни адреси, да се явят в
съда на 18.III.2010 г. в 13,30 ч. като заинтересовани
страни по адм.д. № 391/2009, заведено от Калинка П.
Топалова, Иван С. Топалов и Петър С. Топалов, по
ЗУТ. Заинтересованите страни да посочат съдебни
адреси, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 51, ал. 4, изр. 2 ГПК.
1552
Софийският градски съд, брачно отделение, 7
състав, призовава Ремзи Ахмед Хюсеин с последен адрес с. Бенковски, община Кирково, област
Кърджали, ул. Първи май 28, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 12.ІV.2010 г. в 13,30 ч.
като ответник по гр. д. № 22/2008, заведено от
Сашка Траянова Методиева, по чл. 41 и 42 СК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще с егледа при условията на чл. 50,
ал. 2 ГПК (отм.).
1617
Етрополският районен съд призовава Василена
Апостолова Теохарова с последен адрес София,
ул. Баба Илийца 2, ет. 14, ап. 54, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 7.ІV.2010 г. в 10 ч. като
ответница по гр. д. № 374/2006, заведено от Никола
Григоров Гръбчев от Етрополе, за установителен
иск. Ответницата да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1690
Свищовският районен съд на основание чл. 562,
ал. 2 ГПК по повод молбата на „Свилоза“ – АД,
със седалище и адрес на управление Свищов,
„Западна индустриална зона“, ЕИК 814191178, със
Заповед № 123 от 16.II.2010 г. по гр.д. № 67/2010
на Районния съд – Свищов: кани държателя на
временно удостоверение № 001 от 14.Х.2005 г. за
записани 2500 обикновени поименни акции с право
на глас от емисия № 1 от 14.Х.2005 г., с номинална
стойност 10 лв. и номера от № 0001 до № 2500 от
капитала на „Свилоцел“ – ЕАД, със седалище и
адрес на управление Свищов, „Западна индустриална зона“, ЕИК 104645362; временно удостоверение
№ 002 от 14.Х.2005 г. за записани 2500 обикновени
поименни акции с право на глас от емисия № 1
от дата 14.Х.2005 г., с номинална стойност 10 лв.
и номера от № 2501 до № 5000 от капитала на
„Свилоцел“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Свищов, „Западна индустриална зона“,
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ЕИК 104645362, и временно удостоверение № 003
от 23.XII.2005 г. за записани 1 000 397 обикновени
поименни акции с право на глас от емисия № 2 от
дата 23.XII.2005 г. с номинална стойност 10 лв. и
номера от № 50001 до № 1000397 от капитала на
„Свилоцел“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление Свищов, „Западна индустриална зона“, ЕИК
104645362, да заяви правата си върху тези временни
удостоверения най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено за 15.IV.2010 г. от 9,30 ч., когато
ще се разгледа молбата на „Свилоза“ – АД, със
седалище и адрес на управление Свищов, „Западна
индустриална зона“, ЕИК 814191178, за обезсилване
на временните удостоверения. В случай че държателят не заяви своите права, ценната книга ще бъде
обезсилена. Задължава „Свилоцел“ – ЕАД, Свищов,
да не издава акции и да не извършва плащане по
тези временни удостоверения.
1661
Сливенският районен съд призовава Сюзан
Анжела Арнолд, родена на 24.ІІ.1952 г., от Великобритания, няма постоянен и настоящ адрес в
България, да се яви в съда на 29.ІV.2010 г. в 9 ч. като
ответница по гр. д. № 82/2010, заведено от Георги
Димитров Димитров от Сливен. Ответницата да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК .
1688
Софийският районен съд, 26 състав, призовава
Маламка Христозова Ризова с постоянен адрес
Димитровград, ул. Патриарх Евтимий 11, вх. Г,
ет. 1, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви в
съда на 12.ІV.2010 г. в 9,30 ч. като ответница по
гр. д. № 9635/2007 заведено от Първан Григоров
Апостолов и др. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1621
Софийският районен съд, 43 състав, призовава
Пламен Живков Иванов с постоянен адрес София,
ул. Преки път 39А, ет. 4, ап. 10, и Снежана Георгиева Иванова с постоянен адрес София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 18, вх. 1, ет. 3,
ап. 7, сега с неизвестни адреси, да се явят в съда
на 13.ІV.2010 г. в 14,30 ч. като ответници по гр. д.
№ 20725/2003, заведено от Йорданка Илиева Христова. Ответниците да посочат съдебни адреси, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1620
Софийският районен съд, 43 състав, призовава
Жан Яков Аврам Алкалай с последен и настоящ
адрес по делото Италия, гр. Милано, ул. Лозана 1, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 20.IV.2010 г. в 13,30 ч. като ответник по гр.д.
№ 8137/2004, заведено от Явор Николаев Попов, по
предявен вещен иск. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
1622
Софийският районен съд, 44 състав, призовава
Антоанета Илиева Костадинова с последен адрес
София, ул. Хайдушка гора, бл. 1б, вх. А, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 27.IV.2010 г. в
10 ч. като ответница по гр.д. № 403/2008, заведено
от „Меркурий Интернешънъл“ – ООД, за иск по
чл. 108 ЗС. Ответницата да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 50, ал. 2 ГПК.
1689
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 88 състав, на основание чл. 562 ГПК
насрочва съдебно заседание на 14.ІV.2010 г. от
9,30 ч. за обезсилване на временно удостоверение
за налични поименни акции по молба на дружество
с ограничена отговорност „Провими холдинг Б.В.“,
представлявано от Антониус Теодорус Кристофел
ван дер Лаан, със седалище и адрес на управление Веерлан 13 – 23,3072 АН Ротердам, Холандия,
съдебен адрес: София, ул. Пиротска 12, ет. 2, тел.
985 30 70 – за адв. Балиева. Отправя покана до
държателя на посоченото временно удостоверение
да заяви своите права най-късно до 6.ІV.2010 г. В
случай че не стори това в указания срок, временното удостоверение ще бъде обезсилено. Списък
на временните удостоверения, за които се отнася
заповедта: временно удостоверение № 2 за 250 налични поименни акции с право на глас с номинална
стойност 1000 лв. всяка, с номера от 251 до 500
включително. Нарежда на платеца „Вианд“ – АД,
да не извършва никакви плащания на приносителя
на горепосоченото временно удостоверение.
1624
Софийският районен съд, III гр. отделение,
86 състав, по гр.д. № 369/2010 на основание чл. 562,
ал. 2 и чл. 563 ГПК кани държателя на запис на заповед, издаден на 20.VI.2008 г. от „Реми – С“ – ООД,
ЕИК 123650809, представлявано от Анна Желязкова, за 22 800 лв. с годишна лихва върху същата
сума 12,11% за периода от издаване на записа на
заповед до деня на предявяването му, платим на
предявяване без протест на ТБ „МКБ Юнионбанк“ – АД, ЕИК 831596033, със седалище и адрес
на управление София, бул. Тотлебен 30 – 32, или
на нейна заповед, авалиран от Анна Желязкова
и Ваня Костова Синилкова, да заяви по делото
правата си върху този запис на заповед най-късно
до откритото съдебно заседание, насрочено на
3.VI.2010 г. в 10,30 ч., когато ще се разгледа молбата на „МКБ Юнионбанк“ – АД, за обезсилване на
този запис на заповед. В случай че в указания срок
държателят не заяви своите права, ценната книга
ще бъде обезсилена; заповядва да не се извършват
плащания по посочената ценна книга; насрочва
делото в открито съдебно заседание на 3.VI.2010 г.
в 10,30 ч., за когато да се призове молителят „МКБ
Юнионбанк“ – АД, ЕИК 831596033.
1662
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение № 1787 от
16.ХІ.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 400/96 за
„Росица – 96“ – АД: прекратяване и обявяване в
ликвидация със срок за завършване на ликвидацията седем месеца от вписване на решението в
търговския регистър; вписа промяна в наименованието – „Росица – 96“ – АД, в ликвидация; вписа
като ликвидатор Стефан Кирилов Киров.
50364
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 778/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Био ресурс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Чардафон 8, ет. 6, ап. 17, и с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид;
външноикономическа дейност, включително внос,
износ; производство на стоки и реализацията им;
транспортна дейност, международен транспорт,
спедиционна дейност; хотелиерство и туризъм;
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екскурзии в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество; организиране на развлекателни програми, експлоатация на електронни
игри (без хазарт); покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; наем на
движими и недвижими вещи; търговия с петролни
продукти; строителство; строително-ремонтна и
авторемонтна дейност; дървообработване и производство на мебели; охранителна дейност; търговска
дейност с машини и съоръжения за обработка и
преработка на зърнени култури, доставка, сервиз,
гаранционно и извънгаранционно обслужване на
такива; производство на екобрикети от биомаса;
земеделие – производство и търговия със селскостопанска продукция; други незабранени от закона
дейности, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Анелия Иванова Георгиева и Йордан
Ангелов Грошков и се управлява и представлява
от управителя Анелия Иванова Георгиева.
50365
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1474 от
27.ІХ.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 1359/95
за „Български международен бизнес“ – ООД: вписа
прехвърляне на дружествени дялове; заличава като
съдружник Теренс Браян Доо; вписа като съдружник
Руска Иванова Чолакова.
50366
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1512 от
3.Х.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 364/2003
за „Актив Ко“ – ООД: вписа прехвърляне на дружествени дялове; заличава като съдружници Стефан
Василев Бояджиев и Цоньо Стоев Събев; вписа
промяна на адреса на управление от ул. Стара
планина 152 на ул. Стефан Пешев 78.
50367
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1762 от
13.ХІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 289/2002
за „Артон“ – ООД: вписа като прокурист Тургут
Танрювер; вписа промяна на адреса на управление
на дружеството от ул. Индустриална 45 на бул.
Столетов 84; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Сезгин Хикмет Юдже или
от управителя Сезгин Хикмет Юдже и прокуриста
Тургут Танрювер заедно.
50368
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1726 от
6.ХІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 454/2003
за „ДНЛ – електроникс“ – ООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като съдружник
Николай Стефанов Стефанов; вписа промяна в
адреса на управление – ул. Коста Евтимов 49.
50369
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 769/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ел – Сев“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Габрово, ул.
Спортна 3, вх. Б, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: покупка на всички видове разрешени стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство на
всички видове разрешени стоки, други вещи, разрешена селскостопанска продукция от растителен и
животински произход с цел продажба; комисионна,
спедиционна, складова, лизингова, посредническа,
външнотърговска, реекспортна дейност; търговско
представителство; бартерни сделки, разрешени от
закона; превозна и всички видове транспортна,
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хотелиерска, ресторантьорска, екскурзионна, туристическа, рекламна, издателска (без книгопечат),
програмна, информационна, спортна, сервизна,
преводаческа, фотографска дейност; забавни и
развлекателни игри; машинописна и плетаческа
дейност; сделки с интелектуална собственост; маркетингова, мениджърска, инженерингова дейност;
производство, продажба и отдаване под наем на
аудио- и видеозаписи; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или
отдаване под наем; туристическа, туроператорска
дейност; воден, въздушен, пътен и международен
транспорт, и с капитал 5000 лв. Дружеството е със
съдружници Севда Емилова Кавалджиева и Елена
Мариянова Маринова и се управлява и представлява
от управителя Севда Емилова Кавалджиева.
50370
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 786/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тони – 2005“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Хризантема 2, ет. 4, ап. 10,
и с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен; продажба на стоки от
собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки; сделки
с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; сделки с недвижими
имоти; други дейности, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Антон Бойков Георгиев.
50371
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 758/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Щаал“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, Смърч 29, ет. 6, ап. 19, и с предмет на
дейност: метали и метални конструкции – производство, търговия, маркетинг, мениджмънт, трансфер на
технологии; външнотърговска дейност с разрешени
от закона стоки; покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид (хотелиерска, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност; търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица; сделки с недвижима и интелектуална собственост; строителство и ремонт; продажба на стоки от
собствено производство; експортна, консултантска,
комисионна, спедиционна, превозна дейност; всички
видове транспорт в страната и чужбина; разкриване
и експлоатация на търговски обекти и заведения за
обществено хранене; други дейности, незабранени
от закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Йордан
Иванов Иванов.
50372
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 785/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Пан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Габрово, ул. Чумерна 24, ет. 1, ап. 6, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина; производство на
стоки с цел продажба; търговско представителство
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и посредничество; комисионна, спедиционна, спедиторска дейност в страната и чужбина; осъществяване
на сделки по предоставяне на услуги – рекламни,
хотелиерски, ресторантьорски; транспортна дейност;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти;
консултантска дейност; производство, изкупуване,
преработка и търговия с разрешена селскостопанска
продукция; други дейности и услуги, незабранени
от закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Анета
Стефанова Начева.
50373
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 790/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Габрово, бул. Столетов 30, вх. А, ет. 2,
ап. 3, и с предмет на дейност: оценка на сгради,
машини, съоръжения и други активи; строителен
надзор; проектантски, консултантски, строителноремонтни дейности и услуги; сделки с недвижими
имоти; покупка на разрешени стоки и други вещи
с цел препродажба в първоначален, прераобтен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; транспортна, комисионна, спедиционна,
складова, превозна, туристическа, рекламна (без
книгопечат), информационна, програмна дейност,
всяка друга търговска дейност, незабранена от
закона, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Николай
Димитров Калпазанов.
50374
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 794/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Данаилов 93“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Трявна, ул. Лясков дял 1, вх. В, ап. 28, и
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид; производство на стоки с цел
продажба; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни
сделки; сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни услуги; покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; всяка друга
дейност, незабранена от закона, и с капитал 5000 лв.
Дружеството ще се управлява и представлява от
управителя Стефан Блажев Данаилов.
50375
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 765/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Електроуниверс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Петър Михов 51, ет. 3,
ап. 9, и с предмет на дейност: поддръжка и ремонт на
машини, апарати и съоръжения с цифровопрограмно
управление; електронни системи за управление на
технологически процеси и съоръжения, компютри
и различни видове периферни устройства към тях,
електронноизмервателна апаратура, битова техника
и автомобилна електроника; тестване, контрол и
измерване на електронни и механични възли и
изделия; проектиране, разработване и производство
на изделия на електрониката, програмни продукти
и разпространението им; аудио- и видеоуслуги;
транспорт с лек и товарен превоз; търговска дейност
в страната и чужбина с промишлени, битови, хранителни, разрешени селскостопански и други стоки;
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търговия и лизингова дейност с електронни устройства, компютърни системи, машини, съоръжения и
екипировка за тях; комисионна дейност; бартерни
сделки; представителство и посредничество между
чуждестранни и български фирми; консултации и
преводи от чужди езици на техническа и художествена литература; консултантски услуги и подготовка
на проекти; финансово-счетоводни услуги; трансфер
на технологии; ноу-хау и сделки с интелектуална
собственост; други дейности и услуги, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Нено
Стефанов Казаков.
50376
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 774/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ню
лайф“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
с. Добромирка, ул. Стефан Караджа 11, и с предмет на дейност: покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; хотелиерство;
транспортни услуги; спедиторска дейност; производство, преработка и търговия със селскостопански
продукти; автосервиз и пътна помощ; вътрешно- и
външнотърговска дейност; бартерни, реекспортни
и други специфични външнотърговски сделки;
търговия и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид;
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестарнни физически и юридически
лица; комисионна и спедиционна дейност; лизингови сделки; научно-развойна, изследователска и
внедрителска дейност; маркетингова, рекламна и
информационна дейност; сделки с интелектуална
собственост; всякаква друга дейност, незабранена
със закон или друг нормативен акт, и с капитал
5000 лв. Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Сидни Джон Скилингс.
50377
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 756/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Школа интензив“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Св. св. Кирил и Методий
15, вх. Б, ет. 2, и с предмет на дейност: организиране на курсове по чуждоезиково, компютърно,
високотехнологично и други видове обучение; покупка на стоки с цел препродажба в първоначален,
преработен и обработен вид; търговия на едро и
дребно; покупка, строеж и ремонт на недвижими
имоти с цел продажба; производство на мебели,
дървопреработване и дърводелски услуги (при
спазване на законовия режим); хотелиерство и ресторантьорство; търговия на едро и дребно с горива,
смазочни материали други петролни продукти;
производство на разрешени стоки и реализацията
им; търговско представителство и посредничество;
транспортна и спедиторска дейност в страната и
чужбина, международен транспорт; производство,
изкупуване, преработка и търговия с разрешена
селскостопанска продукция; консултантски услуги; други дейности, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Анелия Илиева Атанасова-Симеонова.
50378
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 762/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
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„Полина – Борис“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Станционна 4, ет. 3,
ап. 8, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и
в чужбина; производство на стоки и други вещи с
цел продажба; транспортна дейност; хотелиерска,
ресторантьорска, екскурзионна, строителна дейност; производство, изкупуване и реализация на
разрешена селскостопанска продукция; сделки с
интелектуална собственост; сделки с недвижими
имоти; други дейности и услуги, незабранени със
закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Борислав
Христов Стойнов.
50379
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 767/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Александър I“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Тота Венкова 21, ет. 6,
ап. 18, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; продажба на стоки
от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни,
превозни, складови, лицензионни сделки; сделки
с интелектуална собственост; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги; сделки с недвижими
имоти; други дейности, незабранени със закон, и с
капитал 5000 лв. Дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Александър Николаев
Николов.
50380
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 789/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„М Джи – строй“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Габрово, ул. Неофит Рилски 33, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина;
производство на стоки с цел продажба; търговия на
едро и дребно с горива, смазочни материали и други
петролни продукти; търговско представителство и
посредничество; комисионна, спедиционна дейност
в страната и чужбина; складова и лизингова дейност; осъществяване на сделки по предоставяне на
услуги – превозни, хотелиерски, ресторантьорски,
рекламни, информационни и импресарски; покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти – промишлени и жилищни сгради, комуникационни и
енергийни обекти и съоръжения с цел продажба;
международен транспорт; производство, изкупуване,
преработка на разрешена селскостопанска продукция и търговия с такава; консултантска дейност;
други дейности, незабранени от закона, и с капитал
5000 лв. Дружеството ще се управлява и представлява от управителя Мирослав Максимов Пътев.
50381
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1697 от
1.ХІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 579/2007
за „Тера център“ – ЕООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като едноличен
собственик на капитала „Терахим 97“ – ООД (ф.д.
№ 835/2000); вписа като съдружник „Хера“ – ЕООД
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(ф.д. № 588/2006); вписа промяна във фирмата на
дружеството от „Тера център“ – ЕООД, на „Тера
център“ – ООД.
50382
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1784
от 15.ХІ.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 527/95
за „Грънчарови“ – ЕООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Валентин Иванов;
вписа като едноличен собственик на капитала и
управител Игор Цонев, който ще управлява и представлява дружеството; вписа промяна на адреса на
управление на дружеството от ул. Съзаклятие 6,
вх. А, на ул. Орловска 20.
50383
Габровският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 792/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Нико – МТ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Габрово, ул. Железопътна 12, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид (търговия на едро и дребно); производство
на промишлени стоки и разрешена селскостопанска продукция с цел продажба; външнотърговска
дейност – внос, износ, реекспорт; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност; търговско
представителство и посредничество; транспортна
дейност в страната и чужбина; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или
други услуги; покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; производство,
търговия и услуги във всички области, незабранени
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Тодор
Николов Кашавелов.
50384
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1814
от 19.ХІ.2007 г. вписа промяна по ф.д. № 1423/93
за „Еделвайс – Ян“ – ЕООД: вписа прехвърляне
на дружествени дялове; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Георги Пенчев Пенчев; вписа като едноличен собственик на
капитала и управител Недка Пейчева Пенчева,
която ще управлява и представлява дружеството.
50385
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1830 от
21.ХІ.2007 г. регистрира промени по ф.д. № 51/2006
за „Мийт трейдинг“ – ООД: вписа прехвърляне на
дружествени дялове; заличава като съдружници
Тихомир Иванов Яков и Мариян Костов Стратев;
вписа промяна във фирмата на дружеството от „Мийт
трейдинг“ – ООД, на „Мийт трейдинг“ – ЕООД;
заличава като управители и представляващи Тихомир Иванов Яков и Мариян Костов Стратев; вписа
като едноличен собственик на капитала досегашния съдружник Ивайло Златев Златев, който ще
управлява и представлява дружеството.
50386
Габровският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1771 от
14.ХІ.2007 г. регистрира по ф.д. № 1558/92 прехвърляне предприятие с фирма „Спас Драгановски“ от
едноличния търговец Спас Илиев Драгановски като
съвкупност от права, задължения и фактически отношения на „Драгановски“ – ЕООД (ф.д. № 754/97).
50387
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Врачанският окръжен съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
15.ХІ.2007 г. по ф.д. № 868/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Цито“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление Враца, ул. Екзарх Йосиф 79,
вх. А, и с предмет на дейност: търговска дейност
на дребно с лекарствени продукти и всякакви
други дейности, разрешени със закон, и с капитал
5000 лв. Дружеството се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мария
Александрова Апостолова.
50856
Врачанският окръжен съд на основание чл. 60,
ал. 2 ТЗ с решение от 23.ІV.2007 г. по ф.д. № 2429/91
вписа в търговския регистър поемане на предприятието на едноличния търговец Цветко Миланов
Колев с фирма „ЦМ – кар – Цветко Колев“ от
неговия син и наследник Мирослав Цветков Колев и го вписва като едноличен търговец с фирма
„ЦМ – кар – Цветко Колев – Мирослав Колев“.
50857
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 360/2007 вписа промени за „Металик
Враца“ – ООД, Враца: заличава като съдружник
в дружеството Георги Марков Филипов; вписва
приетата промяна в дружествения договор.
50858
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 646/2007 вписа промени за „Екос“ – ЕООД,
с. Стояновци: заличава като едноличен собственик
на капитала Светлана Дамянова Иванова; заличава
като управляващ и представляващ дружеството
(управител) Светлин Пламенов Стоянов; вписва
като едноличен собственик на капитала, управляващ и представляващ дружеството (управител)
Цветанка Томова Йотова; премества седалището и
адреса на управление на дружеството в гр. Роман,
ул. Георги Димитров 14; вписва приетата промяна
в учредителния акт на дружеството.
50859
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 861/2000 вписа промени за „Пътно поддържане – Оряхово“ – ЕООД, гр. Оряхово: вписва като
едноличен собственик на капитала на дружеството
„Холдинг пътища“ – АД, София.
50860
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 1.Х.2007 г. по ф.д.
№ 1381/93 вписа в търговския регистър промени за
„Центромет“ – АД, Враца: заличава като членове на
управителния съвет Тодор Гатев Атанасов, Борислав
Николаев Новкиришки и Росана Красимирова
Дачева; заличава Борислав Николаев Новкиришки
като изпълнителен член на УС и представляващ
дружеството; заличава Красимир Банчев Дачев,
„Група технология на металите – Ангел Балевски
холдинг“ – АД, София, и „Алуинженеринг лимитид“ – САЩ, като членове на надзорния съвет;
вписва преминаване от двустепенна система на
управление към едностепенна система на управление – съвет на директорите; вписва за членове
на съвета на директорите: „Група технология на
металите – Ангел Балевски холдинг“ – АД, София, с
представител в СД на „Центромет“ – АД, Борислав
Николаев Новкиришки, „Алуинженеринг“ – ООД,
Доминиканска република, с представител в СД на
„Центромет“ – АД, Елена Атанасова Инева; „Метал
тенолоджи груп“ – АД, София, с представител на
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СД на „Центромет“ – АД, Илия Цветанов Панайотов; вписва „Група технология на металите – Ангел
Балевски холдинг“ – АД, София, с представител
в СД на „Центромет“ – АД, Борислав Николаев
Новкиришки за изпълнителен директор и представляващ „Центромет“ – АД; вписва „Метал технолоджи груп“ – АД, София, с представител на СД на
„Центромет“ – АД, Илия Цветанов Панайотов за
председател на СД на „Центромет“ – АД; вписва
промени в устава.
50861
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 872/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружсетво с ограничена отговорност
„Дидко – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Мизия, ул. Г. Димитров 2, вх. Б,
ет. 2, ап. 16, с предмет на дейност: покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен
или преработен вид, комисионна, спедиционна,
транспортна и лизингова дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, консултантски, рекламни и
маркетингови услуги, строителство и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, монтажни
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон, и с капитал 5000 лв. Дружеството се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Цветомир Тихомиров Хаджидризов.
50862
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.Х.2007 г. по
ф.д. № 175/2001 вписа промени за „Хънтър“ – ООД,
Враца: вписва като съдружник в дружеството „Българска търговска компания – 66“ – А Д, София;
вписва приетите промени в дружествения договор.
50863
Врачанският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 30.Х.2007 г.
по ф.д. № 780/2007 вписа в търговския регистър
п рех върл яне на т ърговско т о п редп ри я т ие ЕТ
„Бофилия – Младен Ушатски“, Враца, на „Фиболия“ – ЕООД, Враца.
50864
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 977 от 2.XI.2007 г. по ф.д. № 593/2007 дружество
с ограничена отговорност „Гарантстрой“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Резбарци,
област Кърджали, ул. Христо Ботев 24, с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно с всякакви хранителни, промишлени, селскостопански и
други стоки, животни и животинска продукция
в първоначален, преработен или обработен вид,
внос и износ на всякакви стоки, незабранени със
закон, производство и продажба на хранителни,
промишлени и други стоки, ресторантьорство,
кафетерия, хотелиерство, мотелиерство, строителна, превозна и таксиметрова дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, търговия със строителни материали
или друга всякаква стопанска и търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Левен Юлиянов Елинов
и Местан Юсуф Сюлейман, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
50634
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1032 от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 618/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Устра Транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Сан Стефано 2, с пред-
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мет на дейност: търговия в страната и в чужбина,
импорт-експорт, транспортна дейност, превоз на
пътници и товари, дистрибуторство, спедиция,
услуги със строителна механизация. Дружеството
е с капитал 20 000 лв., с неограничен срок и с
едноличен собственик на капитала и управител
Станислав Валериев Хаджийски, който управлява
и представлява дружеството.
50635
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 990 от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 106/2006 вписа промени за
„Т – Н Вижън“ – ЕООД, Кърджали: освобождава
Тончо Павлов Стефанов като управител; вписва
Берна Ферад Чауш като управител и едноличен
собственик на капитала на „Т – Н Вижън“ – ЕООД;
вписа нов учредителен акт.
50636
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 993
от 31.Х.2007 г. по ф.д. № 551/96 вписа промени за
„Стил – 96“ – ООД: прекратява участието в дружеството на съдружника Петър Георгиев Петров и го
освобождава от длъжността управител; вписа Георги
Петров Петров и Женя Петрова Камбурова като
съдружници в дружеството; вписа Георги Петров
Петров като управител, който ще представлява и
управлява дружеството.
50637
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 980
от 29.Х.2007 г. по ф.д. № 635/2003 вписа промени
за „Надежда – 94“ – ООД, Кърджали: допълване
предмета на дейност на дружеството с „производство
и продажба на енергия от възобновяем енергиен
източник“.
50638
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1020 от
7.XI.2007 г. по ф.д. № 288/2003 вписа промени за
„Серсан“ – ООД, Кърджали: освобождава Вейсел
Шерефли като съдружник и управител в дружеството; дружеството ще се управлява и представлява от
Ахмет Йени и Сеяхат Яваш само заедно.
50639
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 965
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 476/2007 вписа прехвърляне чрез дарение на предпритието на едноличен
търговец Асен Андреев Чобанов с фирма „Асен
Чобанов“ като съвкупност от права, задължения
и фактически отношения на „Чобанов“ – ЕООД.
50640
Кърджалийският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение
№ 988 от 9.XI.2007 г. по ф.д. № 601/2007 дружество
с ограничена отговорност „Си арт“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кърджали, ул.
Тутракан 9, 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,
покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина, вкл. и таксиметрови услуги, лизинг,
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски и други услуги и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
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е с капитал 5000 лв., със съдружници Илиана Огнянова Кацарова и Стоян Николов Николов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
50641
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1187 от
17.Х.2007 г. по ф.д. № 431/2006 вписва в търговския
регистър промени за „Инвестмент пропъртийс
аброуд“ – ООД, Ловеч: вписва прехвърляне на дружествени дялове: Рики Сигинс и Вивиан Перкинс,
двамата чрез пълномощника си Анна Мария Макнамара, съсобственици в дружеството, прехвърлят
20 дружествени дяла от капитала на дружеството:
10 дружествени дяла на Ралица Милчева Ненова и
10 дружествени дяла от капитала на дружеството
на Анна Мария Макнамара; Людмил Милчев Караиванов, съдружник в дружеството, прехвърля 1/2
идеална част от съсобствени дялове в дружеството,
равняващи се на 20 дяла, на Ралица Милчева Ненова; заличава като съдружници Людмил Милчев
Караиванов, Рики Сигинс и Вивиан Перкинс;
вписва изменение и допълнение в дружествения
договор, приети с решение на общото събрание на
съдружниците, проведено на 2.Х.2007 г.
50388
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение № 1370 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 620/2007 вписва в търговския
регистър прехвърляне предприятието на едноличен
търговец Иван Димитров Митев с фирма ЕТ „Чародей – Иван Митев“ като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения на Ценка
Георгиева Митева, като я впива като едноличен
търговец с фирма ЕТ „Чародей – Иван Митев – Ценка Митева“, Ловеч.
50389
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1378 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 630/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Скай – Мекс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Троян, ул. Кирил и Методий 6А, с предмет
на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, производство и търговия с всякакви стоки, туристически
услуги, експлоатация на заведения за увеселителни и
забавни игри, хазартни игри, бюра за запознанства,
наемане и пренаемане на движими имоти и вещи,
транспортни и спедиторски услуги на пътници и
товари, всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Крум Николаев Костов
и Милко Спасов Митовски, който го управлява и
представлява с правомощията съгласно договор за
възлагане на управлението от 2.XI.2007 г.
50390
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1348 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 615/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лаков – електроник“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление гр. Ябланица, ж.к. Младост
10, с предмет на дейност: ремонт и продажба на
телевизори и електронна апаратура, производство
на хранителни стоки, търговска дейност с всякакви
разрешени със закон стоки, откриване и поддържане
на собствени или наети кафе-аперитиви, магазини,
павилиони и др., всякакви дейности и услуги в
страната и в чужбина, незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
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собственик на капитала Любчо Георгиев Лаков с
правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 9.XI.2007 г.
50391
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1368 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 622/2007 вписва в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Еркор – груп“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ловеч, бул. Освобождение 8, с
предмет на дейност: строителство и строително-ремонтна дейност, търговска дейност, търговия с черни
и цветни метали (след съответното лицензиране),
производствена дейност, вносно-износна дейност,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически и
рекламни услуги, спедиционни и превозни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизингови сделки, както и
всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Павлет Пенчев Найденов
с правомощията съгласно договор за възлагане на
управлението от 13.XI.2007 г.
50392
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1397 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 637/2007 вписва в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Пиров – 52“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Априлци, кв. Зла река, ул.
Кирил и Методий 8, с предмет на дейност: строителство, търговия с недвижими имоти, рекламни,
маркетингови и други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон и която по
смисъла на Търговския закон има характер на
търговска дейност. Дружеството е с неограничен
срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Иван
Димитров Пиров.
50642
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1396 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 635/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „Айтипи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Ловеч, ул. Княз Имеретински 71, вх. Б, ап. 11, с
предмет на дейност: продажба на бижута и благородни метали и златоомбен (при съблюдаване
на действащия режим на лицезиране), продажба
на произведения на изкуството и антиквариат,
производство, преработка и търговска реализация
на промишлени стоки на вътрешния и външния
пазар, разкриване на търговски обекти и складове,
хотелиерство и ресторантьорство, организиране
на туристическа дейност в страната и в чужбина,
брокерска къща за движимо и недвижимо имущество, строително-монтажни дейности и услуги,
вкл. ВиК – инсталации, отопление и вентилация.
Дружеството е с неограничен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от Ани
Маринова Стоянова и Тихомир Савов Стоянов
заедно и поотделно.
50643
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1393 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 634/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Никра“ – ООД, със седалище и адрес на управление Луковит, ул. Христо Ботев 1А, с предмет на
дейност: търговия на дребно и едро с хранителни
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стоки, кафе, цигари и алкохолни и безалкохолни
напитки, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция, спедиторска дейност, преводи,
оказион, хотелиерство и ресторантьорство, кафеаперитив, забавни и електронни игри (без хазарт),
административноправно обслужване, екологични
и конценцесионни оценки, социологически изследвания и анализи, издателска и рекламна дейност,
производство и реализация на софтуерни продукти,
посредническа и представителна дейност, покупкопродажба на недвижими имоти, туризъм, изкупуване
и реализация на вторични суровини. Дружеството
е с неограничен срок, с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от Николай Цветанов
Нейков и Красимир Петров Николов, като за
извършване на сделки или други разпореждания
с имуществото на дружеството на стойност над
50 000 лв. се представлява задължително заедно
от двамата управители.
50644
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1372 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 609/2007 вписва в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност „К
и С Коноффгруп“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Ловеч, ул. Цачо Шишков 10, с предмет
на дейност: счетоводни и осигурителни услуги, производство и търговия с всякакви стоки, незабранени
със закон, изкупуване, посредническа и комисионерска дейност, външнотърговска дейност, внос,
износ, бартер, транспортно-спедиторска дейност в
страната и в чужбина, кафе-аперитив, хотелиерство,
ресторантьорство, услуги за населението, продажба
и търговия с хранителни стоки и други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светла Георгиева Борисова и Христо Георгиев Конов, който го управлява и представлява с
правомощията съгласно договор за възлагане на
управленито от 8.XI.2007 г.
50645
Ловешкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1377 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 625/2007 вписва в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Чарлис Ейнжълс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Ловеч, ул. Алеко Константинов 3, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, строителни, преводни, счетоводни
услуги и консултации, всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неограничен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Шарон Дениз Портър и Сара-Джейн Луис Хавард,
която го управлява и представлява с правомощията
съгласно договор за възлагане на управлението от
19.XI.2007 г.
50646
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1336 от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 706/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „ПМ комерс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление с. Драгичево, ул. Реката 9, с
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предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска
дейнот – внос, износ, бартерни и други специфични
търговски операции, производство и продажба на
стоки, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и комуникации, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, складови и сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг, както и всякаква друга дейност или
услуги, незабранени със закон (всички дейности
и услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването му), с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Красимир Павлов Иванов. Дружеството е
с неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Красимир
Павлов Иванов.
50393
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение
№ 1337 от 22.XI.2007 г. регистрира по ф.д. № 536/96
промени за „Бизнес консулт“ – ЕООД, Перник:
деноминира капитала на дружеството от 5 000
000 лв. на 5000 лв.; вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва
преобразуване на дружеството от ЕООД в ООД;
вписва Явор Благоев Евгениев като съдружник
в дружеството; вписва освобождаване на досегашния управител Атанас Благоев Евгениев от
длъжност и от отговорност; вписва като управител
Явор Благоев Евгениев, който ще представлява и
управлява дружеството; премества седалището и
адреса на управление в Перник, кв. Мошино, ул.
Младен Стоянов, бл. 2а, вх. А, ет. 1, ап. 3; вписва
дружествен договор на дружеството, приет на ОС
на 14.XI.2007 г.
50394
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1335 от
21.XI.2007 г. по ф.д. № 705/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Марина“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Дрен, ул. 20 № 2, с предмет на
дейност: производство и търговска реализация на
риба и рибни продукти, разкриване и експлоатация
на заведения за обществено хранене, търговска реализация на всякаква селскотопанска, хранителна и
промишлена продукция, производство и търговска
реализация на дървен материал и всякакви други
изделия от дърво, търговия с дърва за огрев и
други горивни и инертни материали, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари, спедиционна
и складова дейност, външно- и вътрешнотърговска
дейност, търговско представителство и посредничество, консултантска и експертна дейност, всякакви
други дейности и услуги на физически и юридически
лица, незабранени със закон, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Петя Маринова
Шарлачка. Дружеството е с неопределен срок и се
управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Петя Маринова Шарлачка.
50395
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1208
от 26.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 145/2007 промени за „СМР Солюшън“ – ООД, Перник: вписа
прехвърлянето на 25 дяла от капитала на дружеството на стойност 2500 лв. от Станислав Георгиев
Адамов на Димитър Ромеов Ташев; освобождава
като съдружник в дружеството Станислав Георгиев
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Адамов; преобразува „СМР Солюшън“ – ООД, в
„СМР Солюшън“ – ЕООД, Перник, с едноличен
собственик и управител Димитър Ромеов Ташев.
50396
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1175 от
19.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 32/2003 промени за
„Метал – 2003“ – ЕООД, Перник: вписва прехвърляне на дружествен дял, съответстващ на 168 дяла от
капитала на дружеството, всеки един по 10 лв. на
обща стойност 1680 лв., от Анета Вангелова Арсова
на Борислав Василев Арсов; вписва прехвърляне
на дружествен дял, съответстващ на 166 дяла от
капитала на дружеството, всеки един по 10 лв., на
обща стойност 1660 лв. от Анета Вангелова Арсова
на Веселин Василев Арсов; вписва прехвърляне
на дружествен дял, съответстващ на 166 дяла от
капитала на дружеството, всеки един по 10 лв., на
обща стойност 1660 лв. от Анета Вангелова Арсова
на Петър Славчев Стоянов; вписва преобразуване
на дружеството от ЕООД в ООД със съдружници
Борислав Василев Арсов, Веселин Василев Арсов
и Петър Славчев Стоянов; вписва освобождаване
на Анета Вангелова Арсова като управител; вписва
Борислав Василев Арсов като управител на дружеството, който ще го управлява и представлява;
вписва дружествен договор на дружеството.
50397
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1122 от
11.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 69/2007 промени
за „Алекмар“ – ЕООД, Перник: вписа прехвърляне
на дружествен дял от дружеството, съответстващ на
250 дяла от капитала, всеки от по 10 лв., на обща
стойност 2500 лв. от Александър Орлинов Димитров на Владимир Пламенов Андонов; преобразува
дружеството от „Алекмар“ – ЕООД, в ООД; вписа
като съдружник в дружеството Владимир Пламенов
Андонов; вписа приемане на дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Владимир Пламенов Андонов.
50398
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1342
от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 707/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Елегант – И“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Перник, ул. Найчо Цанов
6, с предмет на дейност: проектиране, дизайн,
производство, продажба и реклама на кожени и
спортни облекла, чанти и други шивашки услуги,
откриване и експлоатация на магазини бутик,
търговска дейност на едро и дребно в страната и
в чужбина с всякакви други стоки, незабранени
със закон, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
всякакви услуги, незабранени със закон, комисионерска, консигнационна, спедиционна, бартерна
и лизингова дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство, транспортна дейност
в страната и в чужбина, информационна, рекламна
и импресарска дейност, вътрешен и международен туризъм (след издаване на лиценз), търговия
с недвижими имоти, импорт, експорт, реекспорт,
промишлено коопериране, трансфер на технологии, маркетинг, мениджмънт, ноу-хау, изработка
и търговия с бижутерийни изделия с материал на
клиента или с материал, закупен от регистрираните
предприятия, за изработка на сплави за бижутерийни
цели (след снабдяване с лиценз), предприемачество
във всички сфери на стопанската дейност, външно-
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търговска и външноикономическа дейност в пълен
обем, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Богомил Иванов Георгиев. Дружеството
е с неопределен срок и ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Богомил Иванов Георгиев.
50647
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение № 1338 от 22.XI.2007 г.
регистрира по ф.д. № 848/2000 промени за „Професионален футболен клуб „Миньор“ – АД, Перник:
вписва увеличение капитала на дружеството от 50
000 лв. на 150 000 лв. чрез издаване на нови 10 000
обикновени поименни акции с право на глас, всяка
от които с номинална стойност 10 лв.
50648
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1320 от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 695/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ай Ти мания“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, ул. Бенковска, бл. 2,
ап. 5, с предмет на дейност: доставка на интернет
базирани услуги до крайни потребители, разработка
и внедряване на софтуер, асемблиране, продажба,
поддръжка и ремонт на компютри, принтери и
друга офис- и компютърна техника, продажба и
рециклиране на консумативи, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос и износ, бартерни и други
специфични дейности, търговско представителство
и посредничество, строителна дейност, сделки с
интелектуална собственост и с недвижими имоти,
лизинг, както и всякаква разрешена със закон
търговска дейност или услуга (всички дейности
и услуги, за които е необходимо разрешение или
лицез, ще се извършват след получаването му), с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Вихрен Георгиев Матев. Дружеството е с
неопределен срок и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Вихрен
Георгиев Матев.
50649
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1346
от 23.XI.2007 г. по ф.д. № 709/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Еврохран“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Перник, пл. Св. Иван Рилски
1, с предмет на дейност: участие в приватизацията,
покупка на стоки и други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство, комисионни, спедиторски, превозни, складови сделки, хотелиерски
сделки, туристически, рекламни, програмни, информационни услуги, външнотърговска дейност,
организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети
съгласно Закона за счетоводството и Търговския
закон и всякаква друга дейност, незабранена със
закон, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Анета Цветанова Трайкова. Дружеството
е с неограничен срок и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Анета
Цветанова Трайкова.
50650
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1358 от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 372/2006 вписа промени за
„3Д студио“ – ЕООД, Перник: вписва освобождаването на Елка Петкова Йотова като управител на
дружеството; вписва промяна в името на едноличния
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собственик поради промяна на семейното положение
на Мила Руменова Гълъбова; вписва Мила Руменова
Гълъбова като управител на дружеството; вписва
нов учредителен акт; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик и управител Мила Руменова Гълъбова.
50651
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1129 от
12.Х.2007 г. по ф.д. № 596/2007 вписа в търговския
регистър дружество с ограничена отговорност
„Автолъч“ – ООД, със седалище и адрес на управление Перник, ул. Младен Стоянов, бл. 4, вх. Е,
ет. 7, ап. 135, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност – внос, износ, бартерни и
други специфични търговски операции, производство
и продажба на стоки, проучване и изграждане на
жилищни и промишлени обекти, търговско представителство и посредничество, интернет услуги и
комуникации, комисионни, спедиционни, превозни,
складови сделки, транспортни услуги, сделки с интелектуална собственост, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги, лизинг, както и всякаква друга дейност или
услуги, незабранени със закон (всички дейности
и услуги, за които е необходимо разрешение или
лиценз, ще се извършват след получаването му), с
капитал 5000 лв., със съдружници Виктор Лазаров
Георгиев и Лъчезар Михайлов Григоров. Дружеството е с неопределен срок и се представлява от
съдружниците Виктор Лазаров Георгиев и Лъчезар
Михайлов Григоров заедно и поотделно и ще се
управлява от тях само поотделно.
50652
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1124 от
11.Х.2007 г. регистрира по ф.д. № 179/2003 промени
за „Групова практика за първична извънболнична
стоматологична помощ „Толерант дент“ – ООД, Перник: променя регистрираната фирма на дружеството
на „Групова практика за първична извънболнична
дентална помощ „Толерант дент“ – ООД; вписа
промяна в предмета на дейност: осъществяване на
първична извънболнична дентална помощ в заведения за извънболнична помощ, диагностика, лечение,
рехабилитация, наблюдение на болни, консултации,
профилактика, откриване и функциниране на рентгенови кабинети с рентгенови апарати за зъбни
снимки, откриване и функциониране на кабинети
за дентална физиотерапия, търговски сделки за
нуждите на осъществяваните дентални дейности и
за обслужването на пациентите; вписа дружествен
договор с всички изменения към 9.Х.2007 г. съобразно решенията на общото събрание.
50653
П ловдивск и ят окръжен с ъд на основа н ие
чл. 632, ал. 1 ТЗ с решение № 370 от 25.VІІІ.2009 г.,
постановено по т. д. № 729/2003, обявява фондация „Музика“, Пловдив, БУЛСТАТ 11517076, рег.
по ф.д. № 3131/97, в несъстоятелност; прекратява
дейността на фондация „Музика“, Пловдив; спира
производството по несъстоятелност на фондация
„Музика“, Пловдив.
1619
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 5173/2007 вписва промени за „Инфраструктурно строителство“ – ООД: заличава като
управител Дейвис Драгомиров Видолов; дружеството ще се управлява и представлява от Дарио
Тихомиров Стоев.
47962

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 9262/2006 вписва промени за „Си Ви Ес
Би“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от София, район „Възраждане“, бул.
Александър Стамболийски 55, в Стара Загора, ул.
Иван Мирчев 8, ет. 3, ап. 1; вписва нов учредителен акт.
47963
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 9.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 15618/2006 вписва промени за „Асим Риъл
Истейт България“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Оборище“,
бул. Дондуков 27, ет. 2, ап. 3; вписва промени в
учредителния акт.
47964
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8762/2006 вписва промени за „Газтех БГ
инженеринг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от Димитър Иванов Гюров на
Любомир Денков Славов; заличава като едноличен собственик на капитала и управител Димитър
Иванов Гюров; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Любомир Денков Славов,
който ще управлява и представлява дружеството,
вписва нов учредителен акт.
47965
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 6.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 5264/2006 вписва промени за „София
кансълтантс груп“ – ООД: заличава като управител
Биляна Йорданова Петрова; вписва като управител
Иван Ташев Сребрев, който ще управлява и представлява дружеството.
47966
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 11226/2006 вписва промени за „Алекс
консулт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Светослава Веселинова Свиленова на Джузепе Фериньо; вписва като съдружник
Джузепе Фериньо; вписва промяна в предмета
на дейност: монтаж и полагане на всякакви изолации и антикорозионни покрития и технически
съоръжения, производство и търговия с всякакви
изолации, изолационни и антикорозионни материали, консултантска дейност, вътрешнотърговска и
външноикономическа дейност, представителство,
посредничество, комисионерство, лизинг, маркетинг,
реклама, както и други дейности, незабранени със
закон; дружеството продължава дейността си като
„Алекс консулт“ – ООД, със съдружници Светослава Веселинова Свиленова и Джузепе Фериньо;
дружеството ще се управлява и представлява от
Светослава Веселинова Свиленова; вписва дружествен договор.
47967
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 14385/2006 вписва промени за „Газ
трейд – секюрити“ – ООД: вписва прехвърляна на
50 дружествени дяла от Данаил Ангелов Колов на
Милчо Иванов Василев; заличава като съдружник
и управител Данаил Ангелов Колов; вписва като
едноличен собственик на капитала и управител
Милчо Иванов Василев; дружеството продължава
дейността си като „Газтрейд – секюрити“ – ЕООД;
дружеството ще се управлява и представлява от
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управителите Милчо Иванов Василев и Михаил
Тодоров Тодоров заедно и поотделно; вписва нов
учредителен акт.
47968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зка с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 9836/2006 вписва промени
за „Мелина“ – ООД: вписва прехвърляне на 15
дружествени дяла от Яков Нив на Аврам Шрем;
10 дружествени дяла от Яков Нив на Гад Хелед;
150 дружествени дяла от Яков Нив на „Морнинг
глорис инвестмънтс лимитид“ – ООД; 170 дружествени дяла от Димитрина Стоилова Джостова на
„Морнинг глорис инвестмнътс лимитид“ – ООД;
заличава като съдружник и управител Димитрина Стоилова Джостова; вписва като съдружници
„Морнинг глорис инвестмнътс лимитид“ – ООД,
Аврам Шрем и Гад Хелед; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Изабела
Лелл-Зигартовски само заедно с управителя Яков
Нив; вписва нов дружествен договор.
47969
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17789/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „М
клас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, бул. Македония
17, ап. 3, с предмет на дейност: производствена и
търговска дейност, внос, износ, посредничество
и представителство, рекламна дейност, медикокозметични услуги, фризьорство, организиране на
курсове за обучение на кадри, работещи в салони
за красота, и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мариана Василева Петрова, която го управлява и
представлява.
47970
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18113/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инфра
2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, бул. Васил Левски 87, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: проектиране и реализация на инфраструктурни проекти, предоставяне
на свързаните с проектирането услуги и консултации, услуги и проекти във връзка с промяна на
предназначението на земи, както и сключване на
всякакви други търговски сделки за стоки или
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ангел Лъчезаров Бонев,
който го управлява и представлява.
49706
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17926/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Кросроудс България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Света гора 40, ап. 9,
с предмет на дейност: връзки с обществеността
(пъблик пилейшънс), реклама, медиямониторинг,
създаване, дизайн и поддържане на сайтове, консултации за оптимизиране на телекомуникационната инфраструктура и услуги, консултантска
и посредническа дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александър Любомиров Александров, Николай
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Людмилов Калчев и Никола Николаев Андонов и
се управлява и представлява от Александър Любомиров Александров.
49707
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 4059/2007 вписва промени
за „Ейнджел“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Таня Петкова Мюлнер на
Иван Ангелов Иванов; заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Таня Петкова Мюлнер; вписва като едноличен собственик на
капитала и управител Иван Ангелов Иванов, който
ще управлява и представлява дружеството; вписва
актуализиран учредителен акт.
49708
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
5.ІІ.2007 г. по ф.д. № 1626/2007 по партидата на „Би
Джи пропъртис мениджмънт“ – ЕООД, относно
капитала на дружеството, като вместо „Дружеството
е с капитал 1 919 000 лв.“ да се чете „Дружеството
е с капитал 745 000 лв.“
49709
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17719/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Итар – Транс
Ком“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Христо Ботев 38-Б,
вх. Б, ет. 4, ап. 14, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
сделки с недвижими имоти, както и всякакви други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Десислав Цецков Божинов,
който го управлява и представлява.
49710
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17761/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Балканика – недвижими
имоти“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Ал. Стамболийски
130, ет. 6, с предмет на дейност: посредничество
при сделки с имоти и вещни права, управление и
експлоатация на недвижима собственост, строителство на жилищни, промишлени, търговски и
инфраструктурни обекти, ремонтна и ремонтно-възстановителна строителна дейност на всякакви обекти, придобиване на недвижими имоти, продажби и
отдаване под наем, хотелиерство и ресторантьорство,
вътрешно- и външнотърговска дейност с всякакви
позволени със закон стоки, внос, износ, реекспорт,
посредничество и други специфични търговски
операции, търговско представителство и агентство
на български и чуждестранни юридически лица,
производство на стоки за бита, промишлеността
и потреблението, посредничество при наемане на
работа в страната и в чужбина, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон за този вид
дружества. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв., със съдружници Валентин Тошев Иванов и Ганка Минкова Драгиева, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49711
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17995/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амико
68“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 10,
вх. Е, ет. 6, ап. 16, с предмет на дейност: търговия,
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и
импресарски услуги, лизинг, внос и износ на стоки
и всякакви други сделки и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Васко Любомиров Димитров, който го управлява
и представлява.
49712
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18104/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Омайниче“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1, бл. 142, вх. 1, ет. 2, ап. 9,
с предмет на дейност: търговия с промишлени
стоки на едро и на дребно в страната и в чужбина
във всички разрешени форми, внос и износ на
промишлени стоки, оборудване и други, посредничество, представителство и агентство на местни и
чуждестранни лица, комисионерска, консигнационна и консултантска дейност, услуги в сферата на
производството, проектиране и строителство, както
и всякаква друга дейност, за която няма законова
забрана. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Николина Динева
Колева и Латинка Алексеева Терзиева и се управлява и представлява от Николина Динева Колева.
49713
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17588/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мейплод“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Слатина“, бул. Проф. Цветан Лазаров 13, с предмет
на дейност: външна и вътрешна търговска дейност,
производство и търговия, внос и износ на всякакви
плодове и зеленчуци и други селскостопански, хранителни и промишлени стоки и услуги, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, всякаква
консултантска дейност, вътрешна и международна
транспортна, туристическа и хотелиерска дейност
и всякакви други дейности и услуги, разрешени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Доган Йондер и
Ният Дуран Шефкет, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
49714
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18065/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Груп арнайз
консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Удово
3, ет. 1, с предмет на дейност: дружеството има
за предмет, чрез намесата на професионалисти с
достатъчни звания и права, осъществяването на
работа, проучвания, технически и юридически
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съвети както за държавни предприятия, така и за
частни, техническа помощ на публичната администрация, държавната, местната, институционалната
и на областната, изготвянето и осъществяването на
архитектурни проекти и проучвания, строителство
и градоустройство, градоустройствено планиране,
градоустройствени планове и управление, ръководство и контрол на работата, градоустройствено
управление, съвети за недвижимо имущество,
управление на земята, внос, износ, производство,
складиране и търговия с компютърно оборудване,
проучване, развитие, управление и търговия със
софтуер, управление на рекламата за недвижими
имоти, ръководство, сътрудничество и управление
на предприятия, териториално управление, предоставянето на персонал, техническо оборудване и
услуги, проучвания на околнанта среда, изготвянето
на доклади, мнения, експертизи, оценки, удостоверения и арбитражи, проучвания и публикации
върху посочениете въпроси. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
„Групо – 2 Реунидос“ – ООД, Испания, и Леополдо
Арнаиз Егурен, който го управлява и представлява.
49715
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по ф.д.
№ 10432/2007 вписа промяна за „Ла роз“ – ООД:
премества седалището и адреса на управление от
Варна, к-с Златни пясъци, хотел „Шипка“, централен
офис, в София, бул. Христо Ботев 106.
49716
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17707/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кортина БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Васил Левски 86, ет. 3, с предмет
на дейност: строителство, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти, проектантска
дейност, консултантска, инженерингова, ремонтни
дейности, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5100 лв., със съдружници Илиана Георгиева Свещарова-Флакомио, Милена Цветанова
Таргова-Хамото и Хермес Фраре и се управлява
и представлява от управителите Илиана Геориева
Свещарова-Флакомио и Милена Цветанова ТароваХамото заедно и поотделно.
49717
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17989/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Евро мода
Р“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 225, вх. Б,
ет. 7, ап. 39, с предмет на дейност: производство
и търговия с всякакви стоки и услуги, търговско
представителство и посредничество, рек лама,
консултантски услуги, строителна и транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Росен Йорданов
Гроссманн, който го управлява и представлява.
49718
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16852/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ди енд Джей пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Граф Игнатиев 1, ет. 2,
ап. 4, с предмет на дейност: покупко-продажба
на недвижими имоти, строителство, управление
на проекти, управление на имоти, консултантска
дейност за недвижими имоти, реклама, маркетинг,
посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Джоан Памела
Корнелиъс и Дерек Ърнест Корнелиъс, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49719
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17733/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ил
понте“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Екзарх Йосиф 8, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия на едро и дребно, маркетингови проучвания, консултантски услуги, търговско
представителство, онлайн услуги, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
разработка на софтуер, сделки с недвижими имоти,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Марио Понте, който го управлява и представлява.
49720
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17616/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Скодент – Амбулатория за индивидуална практика за
първична медицинска помощ по дентална медицина – д-р Веселин Вълков“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Красно село“,
ул. Баба Илийца 1, вх. В, ет. 6, ап. 64, с предмет
на дейност: профилактика, диагностика, лечение
и други медицински дейности съгласно чл. 11 от
Закона за лечебните заведения, свързани с профила на амбулаторията, както и търговски сделки
само за нуждите на осъществяваната медицинска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Веселин Йорданов Вълков, който го управлява и
представлява.
49721
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17841/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бенина“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Екзарх Йосиф 121, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: производство и търговия със
строителни материали и машини за производството им, с хартия, хартиени и картонени изделия,
с материали и изделия, свързани с пластичната,
естетичната и с денталната хирургия, с хранителни стоки, тестени изделия, хранителни добавки,
плодове и зеленчуци, търговия с авточасти и с
козметика, покупка на стоки с цел препродажбата
им в първоначален, преработен или обработен вид,
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проектиране, строителство, ремонт и управление на
недвижими имоти, ресторантьорство и експлоатация на кафенета и кафе-сладкарници, фризьорски и
козметични услуги, изграждане и експлоатация на
солариуми, СПА центрове, центрове за отслабване,
преводачески услуги, консултантска дейност, изработване и разпространение на рекламни материали,
рекламна дейност, сделки с интелектуална собственост, комисионна, складова, лизингова, транспортна
и спедиторска дейност, външнотърговска дейност,
вкл. внос, износ, реекспорт и бартерни операции,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина, всякакви други дейности, незабранени с нормативен
акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Елизабет Олахова Даруиш
и Набил Мохамед Даруиш, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
49722
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 15012/2007 вписва промени за „Пропърти
адвенчърс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 500
дружествени дяла от „Орак консултинг“ – ООД,
на „Евъргрийн България“ – ЕООД; заличава като
собственик „Орак консултинг“ – ООД; заличава
като управител Полихронис Хапсалис; вписва като
едноличен собственик на капитала „Евъргрийн
България“ – ЕООД (рег. по ф.д. № 15917/2007 по
описа на СГС); вписва като управител Панайотис
Георгиос Котцос; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Оборище“, ул. Бачо
Киро 5Б, ет. 2, ап. 12; дружеството ще се управлява
и представлява от Панайотис Георгиос Котцос;
вписва нов учредителен акт.
49723
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17728/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Систо“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Бели брези, ул. Хайдушка гора
53, с предмет на дейност: търговия с алкохол и
тютюневи изделия, пълна вътрешно- и външнотърговска дейност; комисионна, консигнационна и
оказионна търговия; бартерни сделки; реекспорт;
предприемаческа, спедиторска; лизингова; рекламна, импресарска; издателска и складова дейност;
сделки с интелектуална собственост; консултантски
и информационни услуги, хотелиерство и ресторантьорство; кафетерия; вътрешен и международен
туризъм; пълна вътрешна и международна транспортна дейност; автосервиз и автомивка; строителна и строително-ремонтна дейност; търговско
представителство и посредничество на физически
и юридически лица в страната и в чужбина; сервизно обслужване на стоки, машини, съоръжения
и инсталации; всякаква разрешена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Светлана Красимирова
Байкова и Стоян Христов Христов, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
49724
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17830/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Грийн нейчър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Краище, бл. 37, вх. В, ап. 55, с
предмет на дейност: разработване и поддръжка на
интернет страници, предоставяне на информацион-
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ни и интернет услуги, консултантски и рекламни
услуги, всякаква друга дейност, непротиворечаща
на закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Елад Даниел,
Орни Даниел и Тамир Горен и се управлява и
представлява от Елад Даниел.
49725
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17587/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „МСН аперал
енд текстайл сървисис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Орел 8, ап. 1, с предмет на дейност: консултации,
контрол и окачествяване на мъжко, дамско, детско
облекло и изделия от текстил, одитиране на търговски предприятия, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и търговия с текстилни
изделия, транспортни и спедиционни услуги, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Мирослава Димитрова Чунчева, която го управлява
и представлява.
49726
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18082/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Сетанта инвестмънтс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Възраждане“,
ул. Царибродска 70, офис 3, с предмет на дейност:
благоустрояване и експлоатация на недвижими
имоти, консултантски услуги, всякаква строителна
дейност, инженерство; покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти; представителство
на местни и чуждестранни фирми; посредничество;
извършване в страната и в чужбина на всякакви
сделки, вкл. придобиване и отчуждаване в съответствие със закона и учредителния акт вещни
права, ценни книжа, права върху изобретения и
търговски марки, ноу-хау, обекти от интелектуалната собственост, както и всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Дилън Томас Кълан, който
го управлява и представлява.
49727
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17712/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мега ауто България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ж.к. Яворов, ул. Загоре 9,
вх. 1, ет. 2, с предмет на дейност: внос-износ, продажба и отдаване под наем на нови и употребявани
МПС, внос-износ и търговия с оборудване, резервни
части и аксесоари за тях, както и на автосервизно
оборудване, производство, преобразуване и сервизиране на МПС, автомонтьорски, автотенекеджийски
и автобояджийки услуги, превози на пътници и
товари в страната и в чужбина, автотехнически
консултации и експертизи, учебно-тренировъчна
и състезателна автомобилна дейност, строителство
на учебно-тренировъчни центрове, консултантска,
рекламна дейност и посредничество, вътрешно- и
външнотърговска дейност, търговско представителство и агентство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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със съдружници Анна Димитрова Бучкова и Васил
Димитров Димитров и се управлява и представлява
от Анна Димитрова Бучкова.
49728
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18244/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ермес“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“,
ж.к. Изток, Парк-хотел Москва, ет. 4, офис 404, с
предмет на дейност: бизнесконсултации, търговия
с недвижими имоти, посредничество при покупкопродажба на недвижими имоти, вътрешна и външна
търговия, търговско представителство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
внос, износ на продукти на хранително-вкусовата
промишленост, комисионна, спедиционна дейност,
строителство, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортни услуги в страната и в чужбина, търговия с твърди и течни горива, търговия с резервни
части – нови и втора употреба, и всякакви други
дейности, незабранени със закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Андреу Андреас и Петро Никос и се управлява
и представлява от Андреу Андреас.
49729
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18217/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Моуд – Мари“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Искър 8,
ет. 2, офис 1, с предмет на дейност: външнотърговска дейност, представителство в страната и в
чужбина на български и чуждестранни физически
и юридически лица, проучвателна, консултантска, транспортно-спедиторска, рекламна дейност,
вътрешен и международен туризъм, хотелиерство
и ресторантьорство, лизинг, маркетинг на стоки
и услуги в страната и в чужбина, консултантски
услуги, както и всякакви други дейности, незабранени със закон, като предметът на дейност ще се
осъществява в страната и в чужбина. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Симеон Георгиев Левеск,
който го управлява и представлява.
49730
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17793/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Тетрагон 2000“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, ул. Майстор Алекси Рилец 17, ет. 2, ап. 7,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова, дейност на търговско представителство
и посредничество, рекламна дейност, както и всякаква друга дейност, която е търговска по смисъла
на чл. 1 ТЗ и не е забранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Илиас Йовков Тахаидис и Бистра
Стоянова Лазарова и се управлява и представлява
от Илиас Йовков Тахаидис.
49731
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17581/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Ню лайн Адвъртайзинг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Искър“, бул. Асен Йорданов 8, ет. 12,

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

офис 2, с предмет на дейност: рекламна дейност,
строителство, строително-ремонтни услуги, покупко-продажба на имоти, програмни продукти, ремонт
и монтаж, бартерни, комисионни, лизингови сделки,
консултантски услуги, търговия с всякакви стоки,
незабранени със закон, откриване на магазини,
офиси, електроника, антиквариат, оказион, вносизнос, хотелиерство, ресторантьорство, кафетерия,
туризъм, производство и реализация на селскостопанска продукция, ксерокс, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, маркетинг
и външноикономическа дейност по целия предмет
на фирмата и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Костадин Иванов
Василев и Иван Костадинов Василев и се управлява
и представлява от Костадин Иванов Василев.
49732
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 13251/2007 вписва промени за „Давид
Уно“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Давид Ентърпрайз“ – ООД, на Меир
Исак Васерман; вписва като съдружник Меир
Исак Васерман; вписва като управител Валентина
Асенова Георгиева; дружеството ще се управлява
и представлява от Армандо Лозапио и Валентина
Асенова Георгиева заедно и поотделно; вписва нов
дружествен договор.
49733
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17529/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нитро.БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, кв. Лозенец, ул. Лале 4, ет. 3, ап. 10, с
предмет на дейност: търговска дейност в страната
и в чужбина, търговско представителство, посредничество и агентство, търговия на едро и дребно,
онлайн търговия, рекламна дейност, внос, износ
и реекспорт на стоки с битово и промишлено
предназначение, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Павел
Владимирович Каминский, Антон Владимирович
Белкевич и Дмитрий Анатолиевич Петрукович,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
49734
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17836/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Груп М“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, ул. Хан Аспарух 66, ет. 3, с предмет на
дейност: производство и продажба на мебели, търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ
на стоки и всякакви други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок,с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър
Любомиров Башев и Мартин Петров Пенчев, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49735
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17717/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена „Мариус – Интер
тур“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
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София, район „Витоша“, ул. Красна китка 8, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина; складови сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
както и всякакви други сделки, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мариус Цолов Младенов, който го управлява и
представлява.
49736
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18135/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Алекс
къмпани Реал Естейт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Младост“, ж.к.
Младост 1А, бл. 534, вх. 1, ет. 4, ап. 17, с предмет
на дейност: посреднически услуги при покупкопродажба на недвижими имоти, консултантски
услуги, производство и търговия с всякакви стоки
и услуги, търговско представителство и посредничество, реклама, строителна, транспортна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Даниела Василева
Грозданова, която го управлява и представлява.
49737
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 4017/2007 вписва промени за „Солей
1“ – ЕООД: вписва увеличение капитала на дружеството от 5000 лв. на 13 300 лв.; вписва актуализиран
учредителен акт на дружеството.
49738
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 17925/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Смарт аутолизинг“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 380, ет. 5, ап. 30, с предмет на дейност: всякакви лизингови сделки (вкл.
директен и индиректен лизинг, сублизинг, финансов
и оперативен лизинг и др.), всякакви обслужващи
дейности, свързани с изпълнението на договорите
за лизинг; транспортна и спедиторска дейност в
страната и в чужбина; на всякакви сделки в страната
и в чужбина; консултантска и комисионерска дейност; търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица; сделки с недвижими имоти,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 равни и
неделими поименни акции с номинална стойност
1 лв. всяка една, със съвет на директорите в състав: Симеон Николов Симеонов – изпълнителен
директор, Димитър Петров Петров – председател,
и Любомир Божидаров Дафински, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Симеон
Николов Симеонов и председателя на СД Димитър
Петров Петров заедно и поотделно.
49739
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17804/2007 вписа в търговския регистър едно-
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лично дружество с ограничена отговорност „А
банк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Загоре 5, ет. 3, ап. 7Б,
с предмет на дейност: проектиране на подробни
устройствени планове, кадастър, недвижими имоти,
консултантска дейност, свързана с устройството на
територията и земеделски земи, представителство и
посредничество на наши и чуждестранни физически
и юридически лица, търговско представителство и
посредничество, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, разкриване на магазини
за облекло, както и всякакви други сделки и услуги,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Антоанела Николаева Банкова, която
го управлява и представлява.
49740
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17567/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„ЕИБ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Св. Троица, бл. 309,
вх. А, ап. 24, с предмет на дейност: търговия на едро
и дребно в страната и в чужбина, посредническа и
производствена дейност, търговско представителство, маркетинг и реклама и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Евгени Владимиров Манов,
който го управлява и представлява.
49741
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17771/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Архитектурно
бюро Старх“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Янко Софийски войвода 14, с предмет на дейност: външна
и вътрешна архитектура (интериор и дизайн в архитектурата), проектиране и авторски надзор (при
спазване на законоустановения ред), проучвания и
изготвяне на планови задания и поръчки в областта
на териториалното устройство, градоустройството,
архитектурата и строителството, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ставри Борисов Ставрев,
който го управлява и представлява.
49742
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18022/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Консорциум
Ру текс – пътинвест – ин женеринг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Искър“, ул. Искърско шосе 12, ет. 2, с предмет
на дейност: упражняване на строителен надзор на
строителството на инфраструктура по проект от
програма ФАР BG 2005/017/353.10.02 „Подкрепа на
развитието на потенциала за регионален туризъм
чрез подобряване на съществуващата инфраструктура“, компонент 1 „Подобряване на пътната инфраструктура“. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници „Рутекс“ – ООД
(рег. по ф.д. № 13795/94 по описа на СГС), и „Пъ-
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тинвест – инженеринг“ – АД (рег. по ф.д. № 27786/91
по описа на СГС), и се управлява и представлява
от Петър Трифонов Стефанов.
49743
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17788/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ММ
системс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно село“, ул. Иван Сусанин
45А, ет.1 , ап. 2, с предмет на дейност: търговия на
едро и дребно с всякакви незабранени със закон
стоки, хотелиерство и ресторантьорство, внос и
износ, производство, търговско представителство и
посредничество, консултантска и предприемаческа
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Моско Момчилов Москов, който го
управлява и представлява.
49744
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17061/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Боби
стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, с. Герман, ул. Патриарх Герман 5, с предмет на
дейност: шивашки услуги, вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз на
пътници и товари, автомонтьорство и автосервиз,
пътна помощ, туристическа и туроператорска дейност, всякакви услуги за населението, производство
и търговия с хранителни и промишлени стоки и
селскостопанска продукция, търговско представителство, агентство и посредничество, вътрешна и
външна търговия, както и всякаква разрешена със
закон търговска дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Борислав Йорданов Христов, който го
управлява и представлява.
49745
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 2807/2007 вписва промени за „Юро Уей
консултинг“ – ООД: допълва предмета на дейност с
„организиране на счетоводно отчитане и съставяне
на годишни, междинни и други финансови отчети по
реда на Закона за счетоводството“; вписва промяна
в името на съдружника Георги Георгиев Василев
на Георги Василев Георгиев.
49746
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17738/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Артишок студио“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, ж.к.
Гоце Делчев, бл. 240, вх. Д, ет. 5, ап. 110, с предмет на дейност: продажба на стоки от собствено
производство, интернет търговия, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство и посредничество, комисионни и превозни
сделки, консултантски, рекламни, информационни,
програмни, дизайнерски, интернет и импресарски
услуги, производствена дейност и строителство и
всякакви други дейности, незабранени със закон или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Елена
Георгиева Дончева, Виолета Иванова Керемидчиева
и Искър Йорданов Енев и се управлява и представлява от Виолета Иванова Керемидчиева.
49747
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17980/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Грийн ойл
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Ген. Паренсов 16, първи надпартерен етаж, ап. 3, с предмет на дейност:
производство, преработка, търговия и транспорт на
моторни масла и смазочни материали; внос, износ,
търговия и транспорт на течни горива; внос и износ
на стоки и услуги; ресторантьорство; търговско
посредничество, агентство и представителство,
комисионерска, консигнационна, спедиционна и
лизингова дейност; търговия с всякакви стоки и
услуги, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Сиафарикас Йоанис Ставрос, който го
управлява и представлява.
49748
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16532/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Христофи Е Депинду“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Оборище“, ул. Алеко Константинов
44, ет. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба
и отдаване под наем на недвижими имоти, интериорно и екстериорно обзавеждане, външно- и
вътрешнотърговска дейност, ресторантьорство и
хотелиерство, консултантска дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
физически и юридически лица,както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христофис Христофи и Маро Депинду и се
управлява и представлява от Христофис Христофи.
49749
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 13860/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Вито – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, ул. Иван Тургенев 2, ет. 3, с предмет на
дейност: преработка, търговия, производство, изкупуване и реализация на всякаква селскостопанска
продукция от животински и растителен произход,
както и техните производни, производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки от леката
промишленост; битови услуги на населението; производствена, комисионна, импресарска, рекламна,
маркетингова, лизингова, експортна, импортна,
реекспортна и търговска дейност в страната и в
чужбина, строителна и предприемаческа дейност,
свързана с предмета на дейността. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Маринов Божков и Виден Михайлов
Виденов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
49750
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17505/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Студио Тритон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Отец Паисий 71,
ет. 3, ап. 6, с предмет на дейност: реклама, маркетинг, консултации, строителна и ремонтна дейност,
архитектура, проектиране и дизайн, инженерингова,
издателска и разпространителска дейност, мултимедийни презентации, търговия, услуги и всякакви
незабранени със закон дейности. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Антония Господинова Чепилева, която го управлява и представлява.
49751
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18171/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „БГ Краси“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Люлин“, ж.к. Люлин 2, ул. Атанас Стратиев, бл. 201,
вх. Г, ет 3, ап. 54, с предмет на дейност: сделки по
изграждане и експлоатация на туристически бази за
селски туризъм, сделки по извършване на товарни
и пътнически превози в страната и чужбина, сделки
по изграждане и експлоатация на презентационни
и търговски центрове за продажба на туристически
и транспортни услуги; сделки по дърводобив и дървопреработка, сделки по внос и износ на стоки и
услуги, сделки по спедиция, сделки по производство
и продажба на непреработена земеделска продукция,
производство и търговия на едро и дребно (след
лицензиране) с вино и спиртни напитки, както и
всякаква друга дейност, чието извършване не е
забранено със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Христос
Спирополус и Надежда Кирилова Тошева и се
управлява и представлява от Христос Спирополус.
49866
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 18171/2007 вписва промени за „Био
Дентина“ – ООД: вписва промяна на предмета на
дейност: внос на медицински изделия, медицинска
и дентална техника, софтуерни и хардуерни продукти, предназначени за медицината и денталната
медицина, консумативи, биоимпланти и биопродукти с приложение в медицината и денталната
медицина, търговия на едро с медицински изделия,
медицинска и дентална техника, софтуерни и хардуерни продукти, предназначени за медицината и
денталната медицина, консумативи и биоимпланти,
биопродукти с приложение в медицината и денталната медицина, внедряване на модулни системи за
обучение в денталната медицина и всички дейности,
позволени от закона.
49867
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
14.ХІ.2007 г. по ф.д. № 406/99 вписва промени за
„А Б В – плюс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 100
дружествени дяла от Емил Стефанов Дриндолов на
Кристиане Бекир; заличава като едноличен собственик и управител Емил Стефанов Дриндолов; вписва
като едноличен собственик и управител Кристиане
Бекир; вписва нов учредителен акт; дружеството
се управлява и представлява от Кристиане Бекир.
49868
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 2261/99 вписва промени за „Алфа медиа“ – ЕООД: вписва като съдружници Радостина
Живкова Дражева, Живко Живков Дражев и Даниела Живкова Мазакова; вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Живко Дражев Иванов на
Радостина Живкова Дражева; вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Живко Дражев Иванов
на Даниела Живкова Мазакова; вписва прехвърляне
на 20 дружествени дяла от Живко Дражев Иванов
на Живко Живков Дражев; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Алфа медиа“ – ООД; вписва промяна на
предмета на дейност: търговска дейност, търговско

БРОЙ 17

ДЪРЖАВЕН

посредничество, представителство и агентство, издателска, производство на филми, видео- и звукозаписи, телевизионни програми, комуникационни услуги,
далекосъобщения, информационно-консултантска
дейност, представителство, неосезаеми активи и
права, хотелиерство, ресторантьорство, изграждане
и експлоатация на тематични атракциони, както и
други дейности, незабранени от закона, при спазване
на задължителните изисквания на разрешителния
и регистрационния режим по действащото законодателство; вписва нов дружествен договор.
49869
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 3/2001 вписва промени за „Дейта оптикс
Болкънс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от „Вилмат“ – ООД, на „Вилмат
груп“ – АД; заличава като едноличен собственик
„Вилмат“ – ООД; вписва като едноличен собственик на капитала „Вилмат груп“ – АД (рег. по ф д.
№ 6929/2007); вписва нов учредителен акт.
49870
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 и чл. 266, ал. 3 ТЗ с
решение от 13.ХІ.2007 г. по ф.д. № 12623/2001 вписва
прекратяване на „Де Ем Ха“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Красно село“,
бул. Македония 29, ап. 4, и го обявява в ликвидация;
вписва като ликвидатор Христо Стоянов Александров; определя срок за ликвидацията 6 месеца.
49871
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 9.ХІ.2007 г. допуска прилагането в търговския регистър по ф.д. № 12029/2004 на проверения
и приет годишен финансов отчет за 2005 г. на
„Оливс“ – ЕООД.
49872
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17755/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ем Джи Ес Трейд“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, Връбница 2, бл. 617, вх. В, ап. 67, ет. 7,
с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия,
производство и търговия с промишлени, хранителни,
селскостопански и битови стоки, търговско представителство и посредничество на местни и чужди
лица в страната и чужбина, пътнически и товарни
транспортни услуги в страната и чужбина, спедиция,
вътрешен и международен туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, всички други търговски сделки,
незабранени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Георги Иванов Станков,
който го управлява и представлява.
49873
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17941/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ира спиритс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 208А, вх. 1, ет. 12,
ап. 35, с предмет на дейност: производство и търговия с вина и високоалкохолни напитки, производство и търговия с различни видове стоки, външна
търговия, международен и вътрешен транспорт,
покупка, строеж и сделки с недвижими имоти, сервизна дейност, консултантска и рекламна дейност
и различни видове услуги, всякаква друга дейност
незабранена от закона. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Димитър Христов Банковски,
който го управлява и представлява.
49874
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17708/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Идея 1“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул.
Розова долина 7, ет. 2, с предмет на дейност: тур
операторска, туристическа, агентска и транспортна
дейност в страната и чужбина (след издаване на
съответния лиценз за това), търговия със стоки
в първоначален, прераобтен или обработен вид,
внос и износ на стоки, сделки с недвижими имоти, търговско представителство и посредничество,
складовии комисионни сделки, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, проектантска
дейност, строителство и всички други сделки и
услуги, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Николай
Минчев Цанев, който го управлява и представлява.
49875
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18058/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Валвес прайс консултинг“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Алеко Константинов 36А, ет. 3, ап. 6,
с предмет на дейност: счетоводно-финансови и одиторски услуги и консултации, изготвяне, заверка и
консолидиране на годишни финансови отчети, услуги
по подбор и наемане на кадри, администриране и
отчитане на трудови договори, работна заплата и
др., произтичащи от трудовоправни отношения,
разработване на финансово-стопански анализи,
бизнеспланове, икономически обосновки и други
проекти, други консултантски, административни,
преводачески, рекламни и PR услуги, търговско
и финансово посредничество, покупко-продажба,
търговия и посредничество при сделки с недвижими
имоти, управление на недвижими имоти, като и
всички други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ангелина Валентинова Тодорова
и Анна Веселинова Демирева и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
49876
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17412/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ленгсол“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Светослав Тертер 8, ет. 3, ап. 5, с предмет на дейност: консултантски, проектантски и инженерингови
услуги, агентство и търговско представителство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, търговско посредничество, външна и вътрешна търговия със стоки в първоначален, преработен
или обработен вид, вкл. закупуване и продажба на
моторни превозни средства, транспортна дейност,
спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство и туристически услуги, реклама, маркетинг,
както и всяка друга търговска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Желязко Петров Желязков, който го
управлява и представлява.
49877
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Софийският градски съд на основание
чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 11312/2003 вписва промени за „Б.Е. – Вар
на“ – ЕООД: заличава като управител Иво Велков
Иванов; вписва като управител Илиян Делчев Йонов, който управлява и представлява дружеството;
вписва нов учредителен акт.
49878
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 3381/2003
вписва промени за „Праксис груп“ – ООД: вписва
промяна на предмета на дейност: строително-монтажни дейности, дизайн, основно ремонтиране,
строителство, монтаж, ремонт, реконструкция и
модернизация, инженеринг, сделки с готови строителни продукти и строителни материали в страната
и чужбина, разработване и прилагане на производства и технологии, съоръжения, нови материали и
технологично оборудване, строителство на жилища
и промишлени обекти, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, производство
и изкупуване на продукция, външнотърговски
сделки, покупка на стоки с цел препродажба,
производство на стоки с цел продажба, търговско
представителство и посредничество, маркетинг,
посредническа и лизингова дейност, рекламни и
информационни услуги, всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон, като дейностите, за
чието упражняване е необходимо разрешение или
лиценз, ще се упражняват след получаването му;
вписва промяна в личните данни на съдружника
и управител Лампрос Атанасиос Караянис; вписва
промени в дружествения договор.
49879
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 12.ХІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 7326/2003 на проверения и
приет годишен финансов отчет за 2006 г. на „Йов
България“ – ООД.
49880
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение от 12.ХІ.2007 г. по ф.д. № 7326/2003
вписва промени за „Йов България“ – ООД: заличава като управители Юрген Дюкерт и Ришард
Мирослав Мазурек.
49881
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 16.ХІ.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф.д. № 4265/2002 на проверения и приет годишен финансов отчет за 2006 г.
на „Хидрострой – П“ – ЕООД.
49882
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3118/2002
вписва промени за „Дата нет“ – ООД: вписва
прехвърляне на 12 дружествени дяла от Цветелина
Аспарухова Николова на Невена Ангелова Стойчева; вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла
от Стоян Ангелов Стойчев на Невена Ангелова
Стойчева; вписва прехвърляне на 13 дружествени
дяла от Димитър Николов Попов на Невена Ангелова Стойчева; заличава като съдружници Димитър
Николов Попов, Цветелина Аспарухова Николова и
Стоян Ангелов Стойчев; вписва промяна в адреса
на управление – София, район „Лозенец“, ул. Цанко
Церковски 32; вписва нов дружествен договор.
49883
Софийският градски съд на основание чл. 231
ТЗ с решение от 21.ХІ.2007 г. по ф.д. № 632/2001
вписва промени за „Космо България мобайл“ – ЕАД:
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заличава като член на съвета на директгорите
Илиас Константинос Фотиадис; вписва като член
и като председател на съвета на директорите Михаил Цамаз.
49884
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 17455/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Куенит“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, ж.к. Овча купел 1, бл. 420, вх. Г,
ап. 107, с предмет на дейност: дизайн и разработка на уебпродукти, вътрешна и външна търговия
на едро и дребно, туристическа и туроператорска
дейност, посреднически и консултантски услуги,
всякакви услуги за населението, търговско представителство, агентство и посредничество, както и
всякаква дейност, разрешена със закон. Дружест
вото е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Любен Василев Василев и Златимира
Христова Василева и се управлява и представлява
от Любен Василев Василев.
49885
Софийският градски съд на основание чл. 119,
ал. 2 ТЗ с решение по ф.д. № 18127/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Елвим – 98“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Нови
Искър“, ул. Юрий Гагарин 1, с предмет на дейност:
покупко-продажба на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, счетоводно-консултантски услуги, производство и металообработващи услуги, продажба
на стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки и други услуги и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Любомир Вишков Божилов, който го
управлява и представлява.
49886
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17596/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Сентекст“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Подуяне“, ж.к. Сухата река, ул. Ботьо Петков
7, ап. 23, с предмет на дейност: производство и
търговия със софтуерни продукти и услуги, издателска и консултантска дейност, всякаква друга
стопанска и търговска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Ивайло
Илиев Иванов и Мариела Накова Нанкова и се
управлява и представлява от управителя Ивайло
Илиев Иванов.
49900
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18275/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алекс – трейд
БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Христо Белчев 15, с
предмет на дейност: покупка на стоки с цел пре
продажба, търговска продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски и туристически услуги, лизинг,
внос и износ на стоки и всякакви други сделки и
услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Иван Спасов Андонов,
който го управлява и представлява.
49901
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17662/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Капитал
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 258,
вх. 1, ет. 3, ап. 10, с предмет на дейност: внос, износ,
реекспорт, инженеринг, трансфер на технологии и
ноу-хау, лизинг, консултантска дейност, покупка на
стоки с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел продажба, търговско представителство, посредничество
и комисионерство, строителна, конструкторска и
транспортна дейност, туристическа, рекламна и
информационна дейност, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Чарлс Хабиб
Моркос, който го управлява и представлява.
49902
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17545/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джимми
999“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бул. Европа
171, 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 в
страната и в чужбина, производство на селскостопанска продукция с цел продажба в страната и в
чужбина, добив на дървен материал с цел продажба
в страната и в чужбина, покупка на дървен материал
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, покупка на
петрол и петролни продукти с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, комисионни, складови и лицензионни
сделки, спедиционни и превозни сделки в страната и
в чужбина, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, строителна
дейност, разпространение и продажба на компютърни програми и софтуерни продукти, доставка на
интернет, поддръжка и обслужване на компютърни
системи, ремонтни услуги, ксерокс услуги, частна
охранителна дейност (в съответствие с изискванията
на Закона за частната охранителна дейност) – лична
охрана на физически лица, охрана на имуществото
на физически или юридически лица, охрана на
мероприятия, охрана на ценни пратки и товари,
самоохрана, поправка и поддръжка на моторни
превозни средства. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Емил Иванов Борисов, който го управлява и представлява.
49903
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17018/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Таняфарм“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Илинден“, ж.к. Света Троица, бл. 310,
вх. А, маг. 1, с предмет на дейност: търговия на
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дребно с лекарствени продукти. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собстеник на капитала Таня Симеонова Попова,
която го управлява и представлява.
49904
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17566/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „ТБТ билдинг“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, кв. Бояна, ул. Карамфил 5, с предмет
на дейност: търговия, търговско представителство
и посредничество, рекламна, издателска, консултантска дейност, информационна дейност, покупка
и продажба на недвижими имоти, проектиране,
строителство и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба или отдаване под наем, битови
услуги и др. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 6000 лв., със съдружници Тома Петров
Минчев, Тони Борисов Станимиров и Благовест
Симеонов Търнев и се управлява и представлява
от Тома Петров Минчев.
49905
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17387/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „БГ пропърти
консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Беласица 15,
ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
агентство на български и чуждестранни фирми,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги и
всякакви дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен сорк, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Стефан Георгиев
Демирев, който го управлява и представлява.
49906
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17407/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Мариваз“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, кв. Филиповци, ул. Трети март 72, с предмет
на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, строителна, монтажна и ремонтна дейност, транспортна
дейност, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Светозар Василев Мицев и Николай Божидаров
Николов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно.
49907
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17838/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Кия спед“ – ООД, със
седалище и адрес на управление гр. Нови Искър,
район „Нови Искър“, ул. Тодорини кукли 5, с предмет на дейност: транспортна и спедиторска дейност,
производство и покупка на стоки и други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, сделки с недвижими имоти, търговско
представителство, посредничество и агентство на
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местни и чуждестранни физически и юридически
лица, туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
100 000 лв., със съдружници Яни Славчев Михайлов,
Иван Емилиянов Петров, Илиян Иванов Илиев,
Кирил Петров Витанов и Кирил Алексиев Кирилов
и се управлява и представлява от Иван Емилиянов
Петров и Илиян Иванов Илиев заедно и поотделно.
49918
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17659/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Акаунт – РГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красна поляна“, ж.к. Красна поляна 3, бл. 37А, вх. Б,
ет. 5, ап. 39, с предмет на дейност: организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети по реда на
Закона за счетоводството, търговия, производство,
търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всякакви други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Галина Христова Лазарова и Румяна
Дончева Мангова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
49919
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17312/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Луксис“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 6,
бл. 638, вх. В, ет. 7, ап. 64, с предмет на дейност:
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 сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, внос и износ и всякакви други сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Момчил Иванов Порашки,
който го управлява и представлява.
49920
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17618/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Лозенец бийч
парк“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Кутловица 15, с предмет
на дейност: строителство, търговия с недвижими
имоти, строителни материали, консултантски услуги. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Патрик Кънингам и се управлява и представлява
от управителя Иван Атанасов Джангозов.
49921
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17801/2007 вписа в търговския регистр еднолично
дружество с ограничена отговорност „Кортен дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 214,
ет. 19, ап. 140, с предмет на дейност: архитектур-
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но проектиране и градоустройство, технически
консултации, вътрешно и външно обзавеждане,
дизайн и интериор, строителна и инженерна дейност, консултантска дейност, автомобилен дизайн,
производство, внос, износ, реекспорт и търговия с
продукти, ресторантьорство, хотелиерство, пътнически и товарни услуги в страната и в чужбина,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни лица в страната
и в чужбина, сделки на придобиване, управление и
разпореждане с недвижими имоти и вещни права
върху тях, рекламна дейност, печатна и издателска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена със
закон (в случай че за извършването на определена дейност се изисква разрешение, дружеството
предприема извършването є след получаването на
съответното разрешение или лицензия, освен ако
законът позволява извършването є преди това),
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Розита Хенрике Матола,
която го управлява и представлява.
49922
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16681/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Анмол
бългериан пропъртис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, бул.
Георги С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителство, производство и търговия със стоки и
услуги в страната и в чужбина, програмни услуги,
рекламна, преводаческа, издателска, консултатска,
транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата
им, търговско представителство и посредничество,
лизинг (всяка дейност, за която се изисква лиценз),
разрешително или регистрация, ще се извършва след
получаване на съответния лиценз, разрешително
или регистрация). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Сандийп Верма, който го управлява
и представлява.
49923
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 12507/2007 вписва промени за „А нглърс“ – ООД: вписва увеличение на капитала на
дружеството от 5000 лв. на 3 219 000 лв., увеличен
с непарична вноска на стойност 3 214 000 лв., съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза,
приета с определение от 30.Х.2007 г. на Софийския
градски съд, по дело № 547/2007; вписва нов дружествен договор.
49924
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17646/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Каймекс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, ул. Траянови
врата, бл. 87, вх. А, ап. 18, с предмет на дейност:
производство и продажба на резервни части за
металорежещи машини, поддръжка и сервиз на
металорежещи машини, производство и ремонт на
машини с цифрово-програмно управление (ЦПУ),
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външно- и вътрешнотърговска дейност с всякакви
стоки и услуги, строителство, предприемачество,
инженеринг, проектиране и мениджмънт на строителни обекти, вътрешен и международен транспорт
и спедиторска дейност, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чужде
странни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, рекламна и маркетингова дейност,
както и всякаква дейност и услуги, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Крум Алексадров Иванов
и Александър Крумов Иванов, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49925
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17714/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Би – Ем – Пи
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Христо Смирненски
52, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки, производство, посредничество
на български и чуждестранни лица, мениджмънт
на дружества, всякакви услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Борис Митков Печев,
който го управлява и представлява.
49926
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17927/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Созопол инвест“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Георги Пеячевич 53,
с предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, превозни, спедиционни и складови сделки, туристически, рекламни,
информационни услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
търговия с изделия на леката, преработвателната
промишленост, дейности чрез внос и износ, бартерни, комисионни, реекспортни и лизингови сделки
и операции, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, други
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Станислав Стефанов Антониус, който го управлява и представлява.
49927
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17472/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Тракия текнолоджи“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Владайска 29, с
предмет на дейност: индустриално планиране и
реорганизации, производство и търговия с индустриално оборудване, машини и системи, продажба
на резервни части и оказване на услуги, свързани с
такова оборудване, машини и системи, трансфер на
технологии и ноу-хау в сферата на индустриалното
оборудване, консултантска дейност, посредничество
и представителство на физически и юридически
лица по проекти и дейности, свързани с производство и търговия с индустриално оборудване,
производство на машини с ЦПУ (централно програмно управление) и предоставяне на обучение
относно производство на машини с ЦПУ, както и
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всякаква друга дейност, незабранена със закон, при
условие че ако се изисква регистрация, разрешение или лиценз за извършване на някоя дейност,
тази дейност ще се осъществява след получаване
на такава регистрация, разрешение или лиценз.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Мартин Конрад Ротман
и „Валтер“ – ООД, и се управлява и представлява
от Радост Божидарова Влаева.
49928
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17232/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пинк
шугър“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Димитър Манов, бл. 17,
вх. Б, ет. 6, ап. 18, с предмет на дейност: външно- и
вътрешнотърговска дейност, търговско представителство, посредничество и агентство, производствена
дейност, туристически услуги, ресторантьорство и
хотелиерство, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала София Серафимова Лазарова, която
го управлява и представлява.
49929
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17795/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Алина – дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 17,
вх. Е, ет. 2, ап. 117, с предмет на дейност: бизнес
услуги, интернет технологии, софтуер, уеб дизайн,
графичен дизайн, мултимедийни презентации,
електронни каталози, търговия с произведения на
изкуството, изграждане на стенописни композиции,
живопис, иконопис, скулптура, преводачески и туристически услуги, превози и всякакви, незабранени
със закон дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Нели Агопова Паносян, която го управлява и представлява.
49930
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17843/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Еверон България“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Тинтява 15 – 17, с
предмет на дейност: мениджмънт и консултантска
дейност, търговска дейност, внос и износ, търговско
представителство, както и всякакви други дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Ръзван-Валентин Костаке и Раду Григореску, който
го управлява и представлява.
49931
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17117/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сигла – 3000“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, бул. Княгиня Мария-Луиза 95, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия на едро
и дребно със стоки за бита, промишлеността и
селскостопански продукти, туристическа дейност
в страната и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство, покупко-продажба на недвижими имоти,
дейности по наемане на работа на лица в страната
и в чужбина, търговско представителство, рекламна
и консултантска дейност, както и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Друже-
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ството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Алиоша Периколи и Иван Тодоров
Иванов, който го управлява и представлява.
49932
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17907/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Парадайз
палас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Слатина“, ул. Лидице 1, с предмет
на дейност: хотелиерство и ресторантьорство, туристически услуги, отдаване на автомобили под
наем, строителна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем, консултантска дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Емил Исаев Александров, който го
управлява и представлява.
49933
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14695/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лариса Боянова“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Вихрен
34, с предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти съгласно изискванията на
глава Х ЗЛПХМ. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Лариса Фьодоровна Боянова, която го
управлява и представлява.
49934
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17522/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Умус груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Възраждане“, бул. Мария-Луиза 9 – 11, ет. 1, офис 5,
с предмет на дейност: търговия с недвижими имоти
със стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество, внос и износ на
стоки, комисионни сделки, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Джузепе Мацарели, „Ал. Ба. груп“ – ЕООД, и
Доминго Джордани и се управлява и представлява
от управителя Каталдо Багордо.
49935
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16884/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Линквест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Дамян Груев 56 – 58, офис 2, с
предмет на дейност: посредничество, търговия и
отдаване под наем на недвижими имоти, производство и търговия със стоки и услуги в страната
и в чужбина, внос, износ, реекспорт на стоки,
внедряване и разпространение на програмни продукти и системи, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, превозни и складови услуги, сделки с интелектуална
собственост, консултантски услуги, маркетинг и
реклама, туроператорска дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, битови услуги, преработка и
реализация на животинска и земеделска продукция,
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засаждане и отглеждане на трайни насаждения,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Анна Владиславовна Лим
и Алексей Леонидович Коряков, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
49936
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17503/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Студио
54“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 3, бл. 330,
вх. Б, ет. 7, ап. 37, с предмет на дейност: фотоуслуги, изработка на рекламни материали, търговска
дейност, представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантски услуги, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Милена Иванова Миланова,
която го управлява и представлява.
49937
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 12864/2007 вписва промени за „Ел Пи
консулт 2007“ – ООД: вписва прехвърляне на 13
дру жествени д яла от Красимира Костадинова
Димитрова-Пранжева на „ССВ“ – ЕООД; вписва
прехвърляне на 11 дружествени дяла от Светлозар
Петков Савев на „ССВ“ – ЕООД; заличава като
съдружник Красимира Костадинова ДимитроваПранжева; вписва като съдружник „ССВ“ – ЕООД;
вписва нов дружествен договор.
49938
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 5303/2007 вписва промени за „Александър уинд“ – ООД: вписва като съдружнжик Илко
Георгиев Йоцев; вписва увеличение капитала на
дружеството от 5000 лв. на 10 000 лв.; вписва актуализиран дружествен договор.
49939
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 17774/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Пърфект лайт“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Витоша“, бул. Цар Борис III № 215, ет. 11, офис
3, с предмет на дейност: покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
строителство и експлоатация на вилни селища,
СПА центрове и рехабилитационни зали към тях,
туристически услуги в сферата на здравния и балнеоложкия туризъм, изграждане и експлоатация
на спортни комплекси, центрове за възстановяване и отдих, вътрешен и международен туризъм,
ресторантьорство и хотелиерство, туроператорска
дейност, туристическа агентска дейност и други
допълнителни туристически услуги, рекламни услуги, вътрешен и международен транспорт, външна
и вътрешна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и в чужбина, експлоатация на собствени или
наети търговски обекти, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000 акции, от които 1000 обикновени
поименни акции с право на глас и 49 000 акции
на приносител, с номинална стойност 1 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Рени
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Добрева Илиева – изпълнителен директор, Атанас
Костадинов Илиев – председател, и Пламен Петров
Иванов – зам.-председател, и се представлява от
изпълнителния директор Рени Добрева Илиева.
49940
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17674/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Хиг инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, ул. Опълченска 102, вх. Б,
ет. 4, ап. 26, с предмет на дейност: инженерно-геоложки, хидрогеоложки и екологични проучвания,
проектиране, строителство и строително-ремонтни
дейности, търговска, инженерингова, лизингова и
консултантска дейност, превоз на стоки и товари
в страната и в чужбина, външно- и вътрешнотърговска дейност, търговия с акцизни стоки,
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, както и всякаква стопанска,
търговска и производствена дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Илиев
Димитров, Росица Георгиева Димитрова и Димитър
Димитров Калудов, и се управлява и представлява
от Димитър Илиев Димитров.
49941
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17406/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ТМ транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 262, вх. 3, ет. 3, ап. 8,
с предмет на дейност: транспортна и спедиторска
дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица в страната и в чужбина, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5100 лв., със съдружници „Теомартранс“ – ООД, и
Йордан Иванов Георгиев и се управлява и представлява от управителите Йордан Иванов Георгиев и
Димитър Трифонов Димитров заедно и поотделно.
49942
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17361/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Синар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Мила родина, бл. 11, вх. В, ет. 1,
ап. 34, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, покупка, продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти, търговско представителство,
посредничество и агентство, строителство и пред
приемачество, превозна и спедиторска дейност,
консултантски услуги, рекламна дейност, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
316 000 лв., сформиран с непарична вноска – недвижими имоти на стойност 311 000 лв. съгласно
съдебно-техническа оценителна експертиза, приета
с определение от 26.Х.2007 г. на Софийски градски
съд, по дело № 474/2007, със съдружници „Ранърс
шок“ – ООД, и Красимир Ангелов Цветанов, който
го управлява и представлява.
49943
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 15542/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Виа инфрастрюктюр“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Софи я, район „Лозенец“, бул. Арсена лск и 11,
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ет. 6, с предмет на дейност: външноикономическа
дейност, търговия, консултация и реализиране на
инфраструктурни проекти, вкл. и по опазване и
използване на околната среда и водите, информационна, рекламна, консултантска, лизингова, складова, издателска и печатарска дейност, маркетинг,
производство на стоки с цел продажба, сделки с
интелектуална собственост и ценни книжа, посредничество и представителство на юридически и
физически лица в страната и в чужбина, туризъм,
хотелиерство и ресторантьорство и всякаква друга
търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Благой Асенов Цуцуманов, Росет
Франк, Ангел Василев Стефанов, Денис Анастасов
Бареков и Ивайло Йорданов Иванов и се управлява и представлява от Благой Асенов Цуцуманов и
Ангел Василев Стефанов заедно.
49944
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17870/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ей
Ди къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи Димитър 26, вх. Б, ет. 5, ап. 31, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия с авточасти, продажба
на стоки от собствено производство, търговия на
едро и дребно, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки, консултантска
дейност, складови, спедиционни, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, туристически,
рекламни, информационни и други услуги, както и
всякакви други търговски дейности, разрешени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Асен Кирилов Дишов, който го управлява и представлява.
49945
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17595/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Нейчаръл бюти
продъктс“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Сребърна
21, с предмет на дейност: търговия и комисионни
сделки с материали и стоки за производство на
парфюмерийни продукти, туризъм, хотелиерство,
както и всякаква друга, незабранена със закон дейност. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Галя Динева Ганева и Иво
Венциславов Кръстев и се управлява и представлява
от Галя Динева Ганева.
49946
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17818/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Винсенто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Нови Искър“, с. Локорско, ул. Драгоната 4, с предмет на дейност: куриерски услуги,
вътрешно- и външнотърговска дейност чрез внос,
износ, обменни, бартерни, комисионни, лизингови
и реекспортни, спедиторски сделки и операции,
изкупуване, производство и продажба на всякакви
стоки и услуги, транспортна дейност в страната и в
чужбина, транспортни услуги и автосервиз, счетоводна дейност и услуги на физически и юридически
лица, спедиционна дейност, внос и продажба на
нови и употребявани автомобили, внос и търговия
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с авточасти, автоаксесоари, автосервизна и ремонтна дейност, автотенекеджийски и автобояджийски
услуги, пътна помощ и репатриране на МПС, автомивки, автокъщи, обществен превоз на пътници и
товари, комисионна и лизингова дейност, търговско
представителство и посредничество, инвестиции,
маркетинг, консултантски услуги, производство
и търговия с хранителни и нехранителни стоки,
производство и търговия с безалкохолни напитки,
чай, кафе, топли и студени закуски, сладкарски,
захарни и други хранителни изделия, строителноремонтни услуги, разкриване на магазинна мрежа
за продажба на хранителни стоки, търговия на едро
и дребно, складова и лизингова дейност, производство и търговия с алкохолни стоки и тютюневи
изделия, както и всякакви дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 10 000 лв., с едноличен собственик на
капитала Тони Винев Тодоров, който го управлява
и представлява.
49947
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.XI.2007 г.
по ф.д. № 8172/90 вписва промени за „Полиграфически комбинат „Димитър Благоев“ – ООД:
вписва прехвърляне на дялове: Иванка Йорданова
Карабашка, Галина Дончева Александрова и Мария
Дончева Александрова, наследници на съдружника
Дончо Пешев Карабашки, собственик на 2,16 % от
съсобствените на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП
13 дяла, прехвърлят цялата своя част от този общ
дял на съдружниците Пламен Димитров Петков,
Петьо Тодоров Тодоров и Златка Илиева Тодорова
при равни права за всеки от тях; Марийка Миткова
Танина в качеството си на собственик на 1,08 % от
съсобствените на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП
13 дяла, продава цялата своя част от този общ дял
на съдружниците Пламен Димитров Петков, Петьо
Тодоров Тодоров и Златка Илиева Тодорова при
равни права за всеки от тях; Елеонора Трайчева
Гелева в качеството си на собственик на 1,08% от
съсобствените на лицата по чл. 5, ал. 2 ЗППДОбП
13 дяла продава цялата своя част от този общ
дял на съдружниците Пламен Димитров Петков,
Петьо Тодоров Тодоров и Златка Илиева Тодорова
при равни права за всеки от тях; заличава като
съдружници Елеонора Трайчева Гелева, Марийка
Миткова Танина и Дончо Пешев Карабашки; вписва
промени в дружествения договор.
49948
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17423/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Наир“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Оборище 72,
вх. В, ет. 4, ап. 11, с предмет на дейност: счетоводни услуги, администриране на персонал, водене
на търговски книги на дружества, изготвяне на
финансови доклади, консултации, както и покупка на стоки с цел препродажба, производство на
стоки с цел продажба, търговско представителство,
посредничество и комисионерство, рекламни и информационни услуги, маркетинг, покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, всякаква търговска дейност,
незабранена със закон, като дейностите, за чието
упражняване е необходимо разрешение или лиценз,
ще се упражняват след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала и управител
Деница Антонова Даскалова, която го управлява
и представлява.
49949
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16796/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лашмън пропъртис“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Съборна 2А, с предмет
на дейност: покупка и продажба на недвижими
имоти, строителство, посредничество и консултации в областта на строителството в областта на
недвижимите имоти, строителство, транспортна,
превозна и спедиторска дейност в страната и в
чужбина, внос, износ и всички дейности и услуги,
разрешени от закона. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Робърт
Дейвид Лий Хатфул и Холи Роуз Бътчър и се управлява и представлява от Робърт Дейвид Лий Хатфул.
49950
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17194/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Солар
волт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел 2, бл. 17,
вх. Д, ет. 8, ап. 129, с предмет на дейност: изработка, доставка и търговия с възобновяеми източници
на енергия, инженерингова дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, търговия с всички видове
хранителни стоки, вкл. сладкарски, хлебни, млечни
и месни продукти, търговия (с внос и износ), вкл.
на консигнация, оказион и комисионна търговия,
кафе, ресторант и бар, производство, изкупуване,
преработка и продажба на всички видове селскостопанска продукция, вкл. цветарство и търговия
с цветя, производство и търговия с облицовъчни
строителни изделия, вкл. от флотиран бетон, транспортна и превозна дейност, всички дейности, освен
забранените от закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Иван Николов Тончев,
който го управлява и представлява.
49951
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.XI.2007 г.
по ф.д. № 13148/2007 вписва промени за „Евро плей
1“ – ЕООД: вписва промяна на предмета на дейност:
външно- и вътрешнотъровска дейност, търговско
представителство и посредничество, производство
и търговия с промишлени и хранителни стоки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, вътрешен и международен
транспорт, спедиционна дейност, забавни и развлекателни игри, всякаква друга дейност, незабранена
от закона; вписва промяна в учредителния акт.
49952
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17715/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ди Ем Ай
плюс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, бул. Христо Смирненски
52, с предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
внос и износ на стоки, производство, посредничество
на български и чуждестранни лица, мениджмънт
на дружества, всякакъв вид услуги, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Дарин Методиев Илиев, който го управлява и представлява.
49953
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17251/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Л анд М груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Лозенска планина 14 – 18, с предмет
на дейност: консултантски и информационни услуги, производство на софтуер и хардуер, рекламна
импресарска дейност, издателска дейност, сделки с
интелектуална собственост, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и продажба на
стоки за потребление, комисионна, консигнационна
и оказионна търговия, бартерни сделки, спедиторска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия, вътрешен и международен туризъм, пълна
вътрешна и международна транспортна дейност,
автосервиз и автомивка, строителна и строително-монтажна дейност, инженерингова, ремонтна
и реставрационна дейност, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредничество при покупко-продажба на недвижими имоти, производство и продажба на строителни материали, търговско представителство и
посредничество на физически и юридически лица
в страната и в чужбина, всякаква друга, разрешена
от закона дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мирчо
Йорданов Христов и Лъчезар Петров Лазаров и
се управлява и представлява от Мирчо Йорданов
Христов.
49954
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17182/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Пръпрайъти лийгъл“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Апостол Карамитев 2,
вх. В, ап. 6, с предмет на дейност: консултантски
и правни услуги, процесуално представителство,
изготвяне и консултиране на договори, проекти
и др., разработване на проекти, външнотърговска
дейност, покупко-продажба и посредничество при
придобиване на селски и градски терени, проектиране и строителство върху същите на всякакви
сгради, продажба или отдаване под наем, проучване,
развитие, търговия, управление на активи, всякаква
друга дейност и/или услуги, незабранени от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Ваня Владимирова Владимирова-Кръстева и Милен Красимиров Кръстев
се управлява и представлява от Ваня Владимирова
Владимирова-Кръстева.
49955
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18020/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ЛКВ
Аугустин България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, ул. Стефан
Караджа 11, вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, пътнически, товарни и транспортни услуги в страната и в
чужбина, комисионни, спедиционни сделки и други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала „ЛКВ Аугустин Шпедици-
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он Логистик и Транспорт“ – Гмбх, Австрия, и се
управлява и представлява от управителите Оскар
Бергер и Карл Щайнмайр.
49956
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17630/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Уайт фър вали – апартамент Б 70 Оркид Хаус“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“, ул.
Княз Борис I № 44Б, партер, с предмет на дейност:
покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти и
всякаква друга дейност, незабранена от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Стюърт Алън Бенджафийлд и
Розмари Джийн Бенджафийлд и се управлява и
представлява от Артур Саркис Асланян.
49957
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18040/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Сънрайс Хайтс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. А. П. Чехов 10, партер, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, вкл. посредничество при такива сделки, строително-предприемаческа дейност, строителство и изграждане на
жилищни и нежилищни сгради или комплекси от
такива сгради с цел продажба или администриране,
консултантски услуги в целия сектор на недвижими имоти, търговия със стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско представителство (без процесуално) и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, външноикономическа дейност и всички други
търговски сделки, които не са забранени от закона
и за които се изисква водене по търговски начин, а
когато има изискване за съответно разрешение или
лиценз – след снабдяване с такива. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници „Сънрайс Хоумс“ – ООД, и Красимир Любомиров Грънчаров и се управлява и представлява
от Красимир Любомиров Грънчаров и Станислав
Димитров Христов само заедно.
49958
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 9617/2006 вписва промени за „Синанова
дентал – групова практика за първична стоматологична помощ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 5
дружествени дяла от Веселина Зоранова СинановаСимеонова на Гергана Юриева Кирякова; вписва
като съдружник Гергана Юриева Кирякова; дружеството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Синанова дентал – групова
практика за първична извънболнична дентална
помощ“ – ООД; вписва промяна в предмета на дейност: групова практика за първична извънболнична
дентална помощ по смисъла на Закона за лечебните
заведения, диагностика, лечение, рехабилитация,
наблюдение на болни, консултации, профилактика,
грижи и помощ за болния в областта на денталната
медицина, всякакви търговски сделки за нуждите на
осъществяваната дентална дейност и за обслужване
на пациентите във връзка с чл. 3, ал. 4 ЗЛЗ, както
и всякаква друга дейност, незабранена от закона,
вписва дружествен договор.
49959
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 7317/2006 вписва промени за „Европейски
търговски център“ – ООД: вписва като управител

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

Татяна Василева Василева; дружеството се управлява и представлява от Димитър Боянов Бранков
и Татяна Василева Василева само заедно.
49960
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 4875/2006 вписва промени за „Е анд Д
партнерс“ – ООД: вписва прехвърляне на 25 дружествени дяла от Даниел Димитров Хинчовски на
Емил Огнянов Маринов; заличава като съдружник
и управител Даниел Димитров Хинчовски; дружеството продължава дейността си като еднолично
дружество с ограничена отговорност; едноличен
собственик на капитала е Емил Огнянов Маринов;
вписва промяна на наименованието от „Е анд Д
партнерс“ – ООД, на „Селект М пропърти“ – ЕООД;
вписва промяна в седалището и адреса на управление, София, район „Витоша“, ул. Кумата 75; вписва
нов дружествен устав; дружеството ще се управлява
и представлява от едноличния собственик и управител Емил Огнянов Маринов.
49961
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 7013/2006 вписва промени за „Файв бест
ин“ – ООД: вписва прехвърляне на 49 дружествени
дяла от Саед Кейали на Богдан Станев Богданов;
вписва прехвърляне на 1 дружествен дял от Теодор
Владимиров Попов на Богдан Станев Богданов;
заличава като съдружници Саед Кейали и Теодор
Владимиров Попов; заличава като управител Саед
Кейали; вписва промяна на наименованието от
„Файв бест ин“ – ООД, на „Бест строй“ – ЕООД;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Бест
строй“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик
на капитала и управител Богдан Станев Богданов,
който управлява и представлява дружеството.
49962
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 13578/2006 вписва промени за „Дженерал
Бългериън ивентс“ – ООД: вписва прехвърляне на
250 дружествени дяла от Анна Свиленова Свиленова на Елена Георгиева Кехайова; заличава като
съдружник и управител Анна Свиленова Свиленова;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Дженерал
Бългериън ивентс“ – ЕООД; едноличен собственик
на капитала е Елена Георгиева Кехайова; вписва
преместване на седалището и адреса на управление в София, район „Възраждане“, ул. Опълченска
76, ет. 4, ап. 6; вписва нов устав на дружеството;
дружеството ще се управлява и представлява от
Елена Георгиева Кехайова.
49963
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 5767/2006 вписва промени за „Маримпекс – хотел“ – ООД: вписва промяна в личните
данни на съдружника и управител на дружеството
Константинидис Константинос Евангелос, както
следва Константинидис Константинос; вписва
промени в дружествения договор.
49964
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17924/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Пюър
Си технолоджи“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, ж.к. Дианабад 43, вх. Ж,
ет. 6, ап. 108, с предмет на дейност: проектиране,
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разработване, програмиране, внедряване и експлоатация на технологии, компютърни системи
и системи за управление, изграждане, ремонт и
поддръжка на компютърни мрежи, предоставяне
на интернет услуги, изработка и обслужване на
софтуерни програми, доставка на информационни
услуги, интернет и телекомуникации, създаване на
авторски софтуер, изграждане на структурни кабелни системи, създаване и поддръжка на интернет
портали, покупка на стоки или други вещи с цел
продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на стоки с цел продажба,
сделки с интелектуална собственост и всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Янко Игоров
Янкулов, който управлява и представлява.
49965
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17556/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ланджов“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Хиподрума, бл. 116, вх. Б, ет. 6,
ап. 41, с предмет на дейност: внос и износ, външнои вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, експертни оценки на
трудно достъпни обекти и строително-монтажни
работи, търговско представителство и посредничество между български и чуждестранни физически и
юридически лица, консултантски услуги, рекламна
и маркетингова дейност, както и всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Елена Енчева Дичева и Никола
Богданов Ланджев и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
49966
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17165/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Кенаров
Трейдинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Връбница“, ж.к. Обеля 2,
бл. 277, вх. 1 , ет. 7, ап. 35, с предмет на дейност:
търговия с хранителни стоки, внос, износ, 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
всички видове вторични суровини, производство
и търговия с алкохол и безалкохолни напитки,
обмен на валута, туристически услуги, търговия
с хранителни и промишлени стоки, вътрешна и
външна търговия с позволени от закона стоки,
други дейности, незабранени със закон, указ или
друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Георги Иванов Кенаров,
който управлява и представлява.
49967
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17573/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „София дивелъпмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Узунджовска
7 – 9, с предмет на дейност: покупко-продажба на
недвижими имоти, управление, отдаване под наем
или под аренда на недвижими имоти, посредниче-
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ска дейност, строителство на сгради и съоръжения,
проектиране, лизингови сделки с недвижими имоти,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Пропърти дивелъпмънтс“ – АД, и се управлява и
представлява от управителя Крум Георгиев Лазев.
49968
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17492/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Бестимекс – дистрибутор“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Сердика“, кв. Военна рампа, ул. Проф.
Иван Георгов 1А, с предмет на дейност: покупка
и продажба на стоки и други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови и превозни
сделки, лизинг, рекламни, информационни, програмни услуги, лицензионни сделки и сделки с
интелектуална собственост, всички други разрешени
от закона сделки. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 300 000 лв., със съдружници Максим
Мануилов Клейтман, Давид Исак Леви, Виктор
Давид Леви и Даниел Давид Леви и се управлява
и представлява от Давид Исак Леви.
49969
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17296/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джоки“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Белите брези, ул.
Смърч 38, с предмет на дейност: автосервизна дейност, пътна помощ, транспортна дейност, транспорт
и депортиране на автомобили, представителство на
чужди фирми, всичко друго, незабранено от закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитал и управител Атанас Иванов Атанасов, който управлява
и представлява.
49970
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 17944/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Славейков.БГ“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Витоша 36, ет. 4, ап. 8, с предмет
на дейност: електронна търговия с книги, списания
и други печатни издания, учебници, помагала за
ученици и студенти, антиквариат, както и търговия
с детски и тематични играчки, информационно и
медийно обслужване в сферата на книгоиздаването,
разпространението и търговията с печатни издания,
в т. ч. книги, списания, вестници и др., търговско
представителство и посредничество, комисионни,
консултантски и други услуги, всякаква друга стопанска дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 50 000 лв., разпределен
в 50 000 поименни акции с номинална стойност
1 лв. Дружеството е със съвет на директорите в
състав: Георги Стаматов Стаматов – изпълнителен
директор, Георги Михайлов Развигоров – председател, и Владимир Николов Георгиев, и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Георги
Стаматов Стаматов.
49971
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17342/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Империя“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, ул. Княз Борис І № 86, ет. 2, с предмет
на дейност: разработка на софтуер и софтуерни
продукти, предоставяне на софтуерни услуги, уебдизайн, посредничество, включително във връзка
с предоставяните услуги, представителство, предоставяне и/или прехвърляне от права върху лицензия, патент, авторско право, търговска марка,
ноу-хау или права върху обекти на индустриалната
и интелектуалната собственост, включително и осъществяването на сделки по прехвърлянето на права
върху програмен продукт, различен от стандартния
софтуер; услуги по преработка на софтуер; рекламна дейност; обработка на данни и предоставяне на
информация; отдаването под наем на недвижими
вещи с изключение на всички видове, превозни
средства, всякаква друга дейност, незабранена от
закона. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стоян Тонев Йовчев
и Гуидо Флор и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
49972
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17591/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Калитея“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин 8, бл. 812, вх. Г,
ет. 7, ап. 96, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален или преработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки в страната и чужбина, складови,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерство и ресторантьорство, туристически, рекламни, програмни,
импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, телевизионна
дейност, реставрация и консервация, производство и
търговия с произведения на изкуството, антиквариат,
вътрешен и външен дизайн и всички разрешени от
закона сделки. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Любен Захариев Йосифов,
който го управлява и представлява.
49973
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17914/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Профил – Г“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Левски
Г, бл. 28, вх. Б, ет. 3, ап. 42, с предмет на дейност:
търговия на дребно с лекарствени продукти, храни,
приготвяне, опаковане, контролиране, даване на
консултации, отпускане по лекарско предписание и
без лекарско предписание на разрешени за употреба
в страната лекарствени продукти, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни
средства по списък, определен от министъра на
здравеопазването. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Милена Христова ХиноваНастева, която управлява и представлява.
49974
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17620/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „Бетър тугедър“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Средец“, бул. Г. С. Раковски 130, ет. 1, ап. 4, с пред-
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мет на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, строителство, производство и търговия на
стоки и услуги в страната и чужбина, програмни
услуги, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност,
ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска
дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел препродажба, търговско представителство и
посредничество, лизинг, всяка дейност, за която се
изисква лиценз, разрешително или регистрация,
ще се извършва след надлежното получаване на
съответния лиценз, разрешително или регистрация. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Джонатан Патрик Бинкс
и Ребека Есми Стивънс и се управлява и представлява от съдружниците заедно.
49975
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17606/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Гранд – ГВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба
2, бл. 318, вх. Б, ет. 3, ап. 7, с предмет на дейност:
дезинфекция, дезинсекция, дератизация, софтуер и
хардуер, строителство, вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз на
пътници и товари, автомонтьорство и автосервиз,
пътна помощ, туристическа и туроператорска дейност, всички видове услуги за населението, производство и търговия с хранителни и промишлени стоки
и селскостопанска продукция и имоти, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия, всякаква разрешена от закона търговска дейност. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Васил Георгиев Кацов,
който управлява и представлява.
49976
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17309/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Бертоне“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, с. Мърчаево, ул. Цар Симеон
91, с предмет на дейност: таксиметрова дейност,
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, рекламна и консултантска
дейност, сделки с недвижими имоти, производство
и покупка на стоки и други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
хотелиерство и ресторантьорство, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Иван Йорданов
Иванов, който управлява и представлява.
49977
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 14.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 15655/2007 вписа промени за „Кристал
Фешън“ – ООД: вписва прехвърляне на 10 дружествени дяла от Милена Петрова Пинджурова
на Илина Костадинова Агова-Христова; вписва
прехвърляне на 40 дружествени дяла от Силвия
Стефанова Пинджурова на Илина Костадинова
Агова-Христова; заличава като съдружник Милена Петрова Пинджурова; вписва като съдружник
и управител Илина Костадинова Агова-Христова;
вписва преместване на седалището и адреса на управление – София, район „Сердика“, ул. Мара Бунева
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58; вписва нов дружествен договор; дружеството се
управлява и представлява от Силвия Стефанова
Пинджурова и Илина Костадинова Агова-Христова
заедно и поотделно.
49978
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 1342/94 вписва промени за „Денил дискрет“ – ООД: вписва преместване на седалището и
адреса на управление – София, бул. Драган Цанков
12 – 16, ателие 4.
49979
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17845/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Аркома
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Тунджа 33,
вх. А, ет. 4, ап. 12, с предмет на дейност: преводи
от български на чужди езици и от чужди езици на
български (преводаческа дейност), маркетингови
и консултантски услуги, търговско представителство, посредничество и агентство, външно- и
вътрешнотърговска дейност, посредничество при
осъществяване на сделки с недвижими имоти,
рекламна и туристическа дейност, производство
и търговия в областта на хранителната и леката
промишленост, търговия с алкохолни и тютюневи
изделия, изграждане и експлоатация на игрални
зали за хазартни игри, организиране на хазартни
игри с игрални автомати и други подобни съоръжения, на лотарии, томболи, тото, лого, числови
лотарийни игри, „Бинго“ и „Кено“, на залагания
върху резултати от спортни състезания и случайни
събития, букмейкърска дейност, както и на помощни и спомагателни дейности във връзка с тях, след
получаване на необходимите лицензи и разрешения
от компетентните държавни органи, всякаква друга
дейност, незабранена от законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Антония Живкова Шкварек, която управлява и
представлява.
49980
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17831/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ес Пи Ес трей
динг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ж.к. Стрелбище, бл. 12,
ап. 45, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, продажба на стоки от собствено
производство, консултантска дейност, търговско
представителство и посредничество, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Стефан Колев Стефанов и Силвия Иванова
Стефанова и се управлява и представлява от Стефан
Колев Стефанов.
49688
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17816/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мигаст“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красна поляна“, бул. Александър
Стамболийски 205, ет. 1, офис 21, с предмет на
дейност: търговия на едро и дребно в страната и
в чужбина, транспортна и спедиторска дейност,
производство и търговия с хранителни и нехранителни стоки, комисионна, спедиционна, складова,
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лизингова дейност, посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически и
юридически лица, както и други незабранени със
закон дейности. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Галина Станимирова Милушева, която го
управлява и представлява.
49689
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17777/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „АПМ
консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадника, бл. 25, вх. Б, ет. 1, ап. 24, с предмет на
дейност: туроператорска, туристическа и агентска
дейност (след регистрация на дружеството), международен и вътрешен туризъм; рент-а-кар; продажба
на самолетни билети; търговска представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в чужбина; консултантска дейност; ресторантьорство и
хотелиерство; проектиране, строителство и ремонтна
дейност; внос и износ, покупка и производство на
стоки с цел препродажба; спедиционни, превозни;
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, рекламни, информационни, програмни
и импресарски услуги; маркетинг, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими вещи с цел препродажба или наем, лизинг; уреждане на атракциони,
забавни, електронни и други развлекателни игри;
обслужване на чуждестранни и български туристи
със съпътстващи дейности; организация и провеждане на пътувания и почивки в страната и в чужбина; специализиран туризъм, авиационни услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Петър
Петров Минков, който го управлява и представлява.
49690
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17389/2007 вписа в търговския регистър дружест
во с ограничена отговорност „Щори.Ком“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Овча купел“, ж.к. Овча купел, бл. 411, вх. В, ап. 5,
с предмет на дейност: доставка и монтаж на щори,
сенници, пердета и корнизи, импресарски, рекламни,
информационни, издателски, печатарски, програмни
услуги, хотелиерски и туристически услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, търговско представителство и посредничество, всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон, сделки от
всякакъв вид в страната и в чужбина, права върху
изобретения, търговски марки, авторски произведения, други обекти на интелектуална собственост
и ноу-хау, придобиване на права от всякакъв вид
и се задължава по всякакъв начин. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Светлозар Милчев Кралев и Красимира
Антонова Кралева и се управлява и представлява
от Светлозар Милчев Кралев.
49691
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17800/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Си
Ем – груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраждане“, ж.к. Зона
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Б-18, бл. 8, партер, с предмет на дейност: управление
на строителни проекти, строителство на жилищни
сгради и търговски обекти, бизнес и промишлено
строителство, проектиране и изграждане, довършителни работи, вътрешна и външна търговска дейност,
производство, преработка и търговия с промишлени
стоки, търговско представителство, посредничество, както и всякакви други дейности, незабранени
със закон, вкл. и тези, попадащи под специален
законоустановен режим, изискващ предварително
разрешение – след получаването му. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Николай Станков Станков,
който го управлява и представлява.
49692
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17685/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Блубери пропъртис глобал“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Триадица“,
бул. Витоша 146, вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност:
покупка, строеж, монтаж, проектиране, ремонт
и реконструкция, инженеринг и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, оценка на недвижими имоти, отдаване под наем и управление
на офиси, придобиване на стоки с цел продажба в
първоначален, преработен или обработен вид, внос
и износ на стоки, консултантски и хотелиерски услуги, търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, факторинг, франчайзинг, туристически и рекламни услуги, както и
всякаква друга търговска дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала Сотириос Лабру, който го управлява и представлява.
49693
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 16609/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Електра
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Хан Аспарух
53, ет. 1, с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност, туристически, услуги, сделки
с недвижими имоти, транспортна, спедиторска,
комисионна 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 и всякаква друга дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Електек холдинг Б.В.“ – Нидерландия
(рег. в търговския регистър под № 24288161), и се
управлява и представлява от управителя Хенри
Джеймс Мейър.
49694
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 16609/2007 вписва промени за „Електра
България“ – ЕООД: премества седалището и адрес на управление в София, район „Лозенец“, ул.
Горски пътник 56.
49695
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 20.ХІ.2007 г. по
ф.д. № 16519/97 вписва промени за „Декстон“ – ООД:
заличава съдружника Стоян Вълев Стойков, като
дялове му се поемат от неговите наследници Динка
Славова Стойкова и Вълко Стоянов Вълев; вписва
прехвърляне на 5000 дружествени дяла от Вълко
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Стоянов Вълев на „Глазгоу холдингс“ – ООД, САЩ;
вписва като съдружник „Глазгоу холдингс“ – ООД,
САЩ, 1000 Кънектикът Авеню, Северозапад, ап. 102,
Вашингтон, окръг Колумбия 20036; вписва нов
дружествен договор.
49696
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение
от 6.ХІ.2007 г. допуска прилагането в търговския
регистър по ф.д. № 5595/99 на проверения и приет
годишен финансов отчет за 2006 г. на „Бизнес парк
София“ – ЕООД.
49697
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 19.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 1321/2006 вписва промени за „АБГ – тонус“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от София, район „Изгрев“, ул. Незабравка
25, парк-хотел „Москва“, ет. 2, в с. Беловци, област
Разград, община Кубрат, ул. Васил Левски 105.
49698
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17603/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фитнес компания“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Асен Пейков 36А, вх. Б,
ет. 5, ап. 17, с предмет на дейност: рехабилитационна
и тренировъчна дейност, търговско представителство
и посредничество на местни и чуждестранни лица
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Йордан Петров Йорданов,
който го управлява и представлява.
49699
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17192/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Анна
2000“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Изгрев“, ул. Никола Мирчев 27,
вх. А, ет. 2, ап. 2, с предмет на дейност: вътрешнои външнотърговска дейност, реекспорт, търговско
представителство (без процесуално) на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение и
реализация на селскостопанска продукция, промишлени стоки и предмети на бита, както и всякаква
друга незабранена със закон дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Чунг Ке Нгуен, който го
управлява и представлява.
49700
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от 16.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 8444/2007 вписва промени за „Типс
лимитид“ – ООД: премесва седалището и адреса
на управление от София, район „Триадица“, ул.
Алабин 36, ет. 2, в Своге, община Своге, ул. Райко
Даскалов 22.
49701
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХІ.2007 г.
по ф.д. № 12972/2007 писва промени за „Индъстриал пропъртийз“ – ООД: вписва прехвърляне на 20
дружествени дяла от Румяна Любенова БалановаЖекова на Яна Петрова Михалева, 480 дружествени
дяла от Стефанос-Михаил Георгиос Георгантас на
Стоян Танев Кючуков; заличава като съдружници
Стефанос-Михаил Георгиос Георгантас и Румяна
Любенова Баланова-Жекова; вписва като съдруж-
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ници Стоян Танев Кючуков и Яна Петрова Михалева; заличава като управител Стефанос-Михаил
Георгиос Георгантас; вписва като управител Стоян
Танев Кючуков; премества адреса на управление
в София, район „Лозенец“, ул. Банат 2, ет. 3, ап. 6;
вписва нов дружествен договор; дружеството ще се
управлява и представлява от Стоян Танев Кючуков.
49702
Софийският градски съд на основание чл. 6
във вр ъ зк а с ч л. 119, а л. 2 ТЗ с решен ие о т
20.ХІ.2007 г. по ф.д. № 3410/2007 вписва промени
за „Роял СПА“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Илияна Иванова Иванова на Янко Стефков Кесаровски; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Илияна Иванова Иванова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Янко Стефков
Кесаровски; премества седалището и адреса на управление в София, район „Красно село“, ул. Дойран
18; дружеството ще се управлява и представлява
от управителя Янко Стефков Кесаровски; вписва
промени в учредителния акт.
49703
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18136/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Инмакс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Връбница“, ж.к. Надежда, бл. 505,
вх. Г, ет. 3, ап. 81, с предмет на дейност: производство и търговия с всякакви стоки и услуги, търговско представителство и посредничество, реклама,
консултантски услуги, строителна и транспортна
дейност, хотелиерство, ресторантьорство, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Илиян Кирилов
Дуков, който го управлява и представлява.
49704
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18229/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Макс
ентърпрайз“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ул. Прелом 10,
ет. 1, с предмет на дейност: търговия, управление
и отдаване под наем на недвижими имоти, посредничество и консултации при избор на покупка и
инвестиции в недвижима собственост на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
както и пълен сервиз, вътрешна и външна търговия,
строително-ремонтни дейности, представителство
(без процесуално), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, ресторантьорство, хотелиерство, туристически
услуги, рекламна дейност, консултантски услуги,
както и всякакви други дейности, незабранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Михаил Георгиев Георгиев, който го управлява и
представлява.
49705
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17535/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Мики
83“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Красно село, кв.
Борово, бл. 218, вх. Е, ет. 7, ап. 139, с предмет на
дейност: производство и търговия с хранителни
стоки, както внос и износ, търговия със стоки,
посредничество, агентство, комисионерска дейност,
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консултантски услуги и всякакви други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Цвета Любенова Николова,
която го управлява и представлява.
49752
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17754/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „С и С инженеринг“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. България 111, ет. 2,
офис 3, с предмет на дейност: проучване, проектиране, строителство и инженеринг, вътрешно- и
външнотърговска дейност, представителство (без
процесуа лно), посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, както и всякакви други търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Боян
Кънчев Миланов и Симеон Иванов Симеонов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
49753
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17574/2007 вписа промяна за „ТСК – БГ
имоти“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление от Велико Търново, бул. България 70,
вх. А, ет. 4, ап. 11, в София, район „Лозенец“, бул.
Черни връх 70 – 72, ет. 4, ап. 22.
49754
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17602/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Любка Добрева“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Витоша“, ул. Вихрен 34, с предмет на
дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти
съгласно изискванията на глава Х ЗЛПХМ. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Любка Костадинова Добрева, която го управлява и представлява.
49755
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17209/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Щампа“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ж.к. Славия, бул. Цар
Борис III № 124, бл. 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет
на дейност: вътрешна и външна търговия, ситопечат и печатна дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Георги Янков Кикарин,
който го управлява и представлява.
49756
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17540/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Експолайн“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ул. Ами Буе 72, с предмет на дейност: организиране и провеждане на изложения и
панаири, консултиране във връзка с провеждането
на изложбени мероприятия, рекламна и издателска
дейност, разпространение на списания и специализирана литература, всякакви други дейности и услуги,
които по обем и предмет изискват да се водят по
търговски начин и не са изрично забранени със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв., със съдружници Анета Димитриос Пени
и Ирини Бадзака и се управлява и представлява
от Анета Димитриос Пени.
49757
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17627/2007 вписа в търговския регистър дружество с
ограничена отговорност „Нори“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, ж.к. Иван Вазов, ул.
Михаил Боботинов 26, вх. А, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: представителство и покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина, рекламна, информационна, туристическа, транспортна,
хотелиерска, строителна, комисионна, спедиционна,
складова, външно- и вътрешнотърговска дейност,
предприемаческа, посредническа и консултантска
дейност, производство на стоки и услуги с битово и
промишлено предназначение, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, маркетингова и
лизингова дейност, както и всякаква друга дейност,
за която няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Емил Чавдаров Шекерджийски, Ефраим Елигула
и Ашур Иехиел и се управлява и представлява от
Емил Чавдаров Шекерджийски.
49758
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17621/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Миргор“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 217, вх. 1,
ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: ресторантьорство,
търговия на едро и дребно в страната и в чужбина
с промишлени стоки, производство с цел продажба
на всякакви стоки, незабранени със закон, внос,
износ, търговско представителство, транспортна и
спедиторска дейност, сервизна дейност, фризьорски и
козметични услуги, посредничество, лизинг, туризъм,
складова, дистрибуторска дейност, реклама, както
и други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Мирослав
Божков Горов, който го управлява и представлява.
49759
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17469/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Руен 9“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Оборище“, ул. Бачо Киро 31А, ет. 1, с предмет на
дейност: проектиране и строителство на недвижими
имоти, организация и управление на строителството,
инвестиционна дейност в строителството, търговия
с недвижими имоти, производство и търговия със
строителни материали, инженеринг, както и всякаква друга дейност, незабранена от действащото
в България и ЕС законодателство. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Нела Желязкова Йорданова, Виктор Петров
Майсторов и Цветан Дилков Димитров и се управлява и представлява от Виктор Петров Майсторов.
49760
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17972/2007 вписа в търговския регистър еднолично дру жество с ограничена отговорност
„Вел импорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Оборище“, ул. Алеко
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Константинов 20, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и
дребно, вътрешен и международен туризъм, реклама,
маркетинг, разкриване и експлоатация на заведения за обществено хранене и търговски обекти,
ресторантьорство и хотелиерство, производство
на всякакви стоки с цел продажба, строителство,
проектиране и изграждане на сгради, транспортни
услуги и таксиметрова дейност, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Йорданка Юлиянова Велчева, която
го управлява и представлява.
49761
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 8.XI.2007 г. по
ф.д. № 16475/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Балканика инженеринг“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Триадица“, бул. Арсеналски 7, ап. 8, с предмет на
дейност: строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или други
услуги и всякакви други дейности, незабранени със
закон и за които не са необходими допълнителни
лицензии. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 200 000 лв., разпределен в 200 000 обикновени
акции на приносител с номинална стойност 1 лв.
всяка една, със съвет на директорите в състав: Аглика Павлова Павлова, Стойко Колев Трендафилов
и Димитър Видинов Георгиев, и се представлява от
изпълнителния директор Димитър Видинов Георгиев.
49762
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 21.XI.2007 г.
по ф.д. № 18033/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Експлорейшън“ – АД, със
седалище и адрес на управление София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул. Иваница Данчев 29, с предмет на
дейност: производство и търговия със суровини, стоки
и материали, търговски сделки, представителство,
консултантски и други услуги, иновационна дейност
с цел постигане на печалба, създаване на търговски
предприятия, клонове и търговски представителства в
страната и в чужбина, придобиване и управление на
участия, дялове и акции в други дружества, както и
участие в органите им на управление, придобиване и
продажба на активи, участие в сливания, финансови
интервенции или сдружение с други дружества, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 51 000 лв.,
разпределен в 51 000 поименни акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една, със съвет на директорите
в състав: Васил Стефанов Зафиров – изпълнителен
директор, Румен Василев Петров и Стефан Георгиев Димитров, и се представлява от изпълнителния
директор Васил Стефанов Зафиров.
49763
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17676/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Оптимум
девелъпмънт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, кв. Мусагеница, бл. 96А, вх. Б, ап. 116, с предмет на дейност:
изграждане на уебсайтове и разработка на интернет
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приложения, интернет рекламни, информационни
и програмни услуги, сделки с интелектуална собственост, консултантски услуги, търговско представителство и посредничество, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
както и всякаква друга стопанска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Евгени Веселинов Блажев, който го
управлява и представлява.
49764
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17732/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вериан студио
М“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Овча купел“, ж.к. Овча купел,
бл. 521, вх. В, ет. 3, ап. 33, с предмет на дейност:
производство и търговия на едро и дребно с дрехи
и аксесоари от собствено производство, търговия
с промишлени и хранителни стоки, кафе-аперитив, ресторантьорство, проектиране, инвестиции
и строителство на обекти – жилищни, търговски
и промишлени сгради, покупко-продажба на недвижими имоти, отдаване под наем на жилищни,
търговски и складови помещения, транспортна
дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Анна Спартак Петрова, която го управлява и представлява.
59765
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 16010/2007 вписа пром яна за „Балканстон“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Враца, ж.к. Дъбника, бл. 22, вх. 3,
ап. 172, в София, район „Оборище“, бул. Дондуков 62В.
49766
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17840/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Бегс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, бл. 217, вх. Б, ет. 3,
ап. 27, с предмет на дейност: търговия, реклама,
услуги и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Борислава Георгиева
Христова и Елица Георгиева Божилова, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
49767
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17798/2007 вписа в търговския регистър еднолично
дружество с ограничена отговорност „Бл. партнърс консултинг“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул. Борис
Христов 10, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност:
консултантска дейност в областта на системите за
управление на качеството, на околната среда, на
безопасни и здравословни условия на труд и др. под.,
както и всякакви търговски сделки, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Христо Янков Бошняков, който го
управлява и представлява.
49768
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17363/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Лоел
имоти“ – ЕООД, със седалище и адрес на упра-
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вление София, район „Младост“, ж.к. Младост
2, бл. 235, вх. В, ап. 100, с предмет на дейност:
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, посредническа, комисионна
и консултантска дейност, маркетинг, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
вътрешно- и външнотърговска дейност – внос и
износ, както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Весела Цочева Несторова, която го управлява
и представлява.
49769

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
за икономическо развитие“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание на
сдружението на 6.ІV.2010 г. в 11 ч. в София, ул.
Коломан 6, при следния дневен ред: 1. промени
в устава; 2. преструктуриране на сдружението; 3.
приемане на годишни финансови отчети и баланси
на сдружението; 4. промени в управителния съвет; 5.
приемане на насоки за дейността на сдружението; 6.
приемане на бюджет за 2010 г.; 7. 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.
1650
11. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Българска федерация по автомобилен
спорт“ (БФАС) София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква на 7.ІV.2010 г. в 11 ч. в заседателната зала
на хотел „Феста“ в София, бул. България 83, общо
събрание на сдружението при дневен ред – освобождаване на членове на УС и избор на нови членове
на УС на мястото на освободените. Регистрацията
на делегатите ще започне в 10 ч. На основание чл.
27 ЗЮЛНЦ при липса на кворум събранието ще
се проведе в 12 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
1738
4. – Управителният съвет на Национална асоциация Сигурност, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо събрание на асоциацията на
8.ІV.2010 г. в 17 ч. в зала „Тържествена“ на Централния военен клуб при следния дневен ред: 1. отчетен
доклад на УС за работата на асоциацията през периода от май 2007 г. до април 2010 г.; 2. доклад на
контролно-ревизионната комисия за същия период;
3. приемане на промени и допълнения в устава на
асоциацията; 4. избор на нов управителен съвет
и контролно-ревизионна комисия. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 5
от устава на НАС общото събрание ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред. Материалите по т. 1.2.3 от дневния ред
са на разположение на заинтересованите в стая 32,
ет. 3, на бул. Христо Ботев 48 в София.
1543
27. – Управителният съвет на Националния
полицейски синдикат в България (НПС), София,
на основание чл. 12 от устава на сдружението и
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква V (извънреден) конгрес на
Националния полицейски синдикат в България на
10.IV.2010 г. в 11 ч., в салона на ГД „Охранителна
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полиция“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза 114Б,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет; 2. отчет за дейността на Националната контролна комисия; 3. приемане на
Програма за развитието на НПС до VI конгрес;
4. приемане на нов устав на НПС; 5. приемане на
заключителна резолюция. Нормата на представителство е съгласно чл. 12, ал. 3 от устава на НПС.
1667
12. – Управителният съвет на Българската
асоциация за качествени езикови услуги (БАКЕУ)
„Оптима“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 16.ІV.2010 г. в 15 ч. в София, Езиков център „Матеви“, София, ул. Росарио
2, при дневен ред – прием на нови членове.
1672
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Съюз за защита
на природата“ (СЗП), София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и решение на управителния съвет свиква
отчетно-изборна конференция (ОИК) на 19.IV.2010
г. в 10 ч., в Семинарната зала на Института по зоология при БАН, бул. Цар Освободител 1, София
1000, при следния дневен ред: 1. преглед за дейността и финансов отчет през изтеклия период; 2.
промени в устава и структурата и на организацията;
3. избор на ръководни органи; 4. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ отчетноизборната конференция ще се проведе същия ден 1
час по-късно, на същото място при наличния състав.
1542
14. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска федерация по кендо“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 24.ІV.2010 г. в 11 ч. в София, ж. к.
Младост 1, 10 СОУ „Теодор Траянов“, физкултурен
салон, при следния дневен ред: 1. приемане на
годишен финансов отчет за 2009 г.; 2. приемане на
бюджет за 2010 г.; 3. приемане на отчет за дейността
на сдружението за 2009 г.; 4. разглеждане въпроса
за изключване членове на сдружението; 5. разни.
1555
10. – Централният съвет на Българския антифашистки съюз на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 18, ал. 2 от устава свиква 5-ия конгрес на
Българския антифашистки съюз на 26.VI.2010 г.
в 10 ч., в София в Киносалона на ул. Позитано
20, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на ЦС на БАС през периода юни 2007 г. до юни
2009 г.; 2. отчет за работата на Централната контролно-ревизионна комисия (ЦКРК); 3. приемане
на изменения и допълнения на устава на БАС; 4.
приемане на насоки за дейността на БАС; 5. избор
на нов състав на ЦС и ЦКРК на БАС.
1539
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по кендо мусо“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
30.ІV.2010 г. в 19 ч. в София, ж.к. Младост 1, 10 СОУ
„Теодор Траянов“, физкултурен салон, при следния
дневен ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за 2009 г.; 2. приемане на бюджет за 2010 г.; 3.
приемане на отчет за дейността на сдружението за
2009 г.; 4. избор на нов управителен съвет; 5. разни.
1554
10. – Управителният съвет на юридическо лице
с нестопанска цел сдружение „Българска федерация по хокей на трева“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ и решение на УС на сдружението
свиква общо събрание на членовете на федерацията
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на 4.V.2010 г. в 10 ч. в с. Баните, област Смолян,
община Баните, ул. Хан Аспарух 2, хотел „Родопа“ – конферентна зала, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове на БФХТ; 2. изключване на членове на БФХТ; 3. приемане на отчета
за дейността на БФХТ през 2009 г.; 4. приемане на
финансовия отчет на БФХТ за 2009 г.; 5. приемане
на бюджет на БФХТ за 2010 г.; 6. други. Писмените
материали по дневния ред са на разположение на
членовете на федерацията всеки присъствен ден
от 9 до 13 ч. в офиса на сдружението. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ ОС ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
1553
2. – Управителният съвет на Националния клуб
за демокрация „Светослав Лучников“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и на чл. 20 от устава на
клуба свиква общо събрание на сдружението на
7.VІ.2010 г. в 17 ч. в София, бул. Витоша 18 (залата
на партера, входа от ул. Кърниградска), при следния
дневен ред: 1. отчетен доклад; 2. финансов отчет;
3. избори на нов управителен съвет; 4. промени в
устава; 5. разни.
1544
10. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Благоевград – Младеж – Бъдеще“,
Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.ІV.2010 г. в 17 ч. в Благоевград,
ул. Полковник Дрангов 110, ет. 1, ап. 2, при следния
дневен ред: 1. избор на нов управителен съвет; 2.
промяна на наименованието на сдружението; 3.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 4. приемане на нови членове; 5.
приемане на нов устав; 6. 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.
1637
10. – Съветът на директорите на „Сортови
семена“ – АД, Карнобат, на основание чл. 223 ТЗ
свиква редовно общо събрание на акционерите на
15.IV.2010 г. в 14 ч., в седалището на дружеството
на адрес: Карнобат, кв. Промишлена зона 2, при
следния дневен ред: 1. доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2009 г.;
проект за решение – ОСА приема доклада на СД
за дейността на дружеството през 2009 г.; 2. доклад
на одитора за извършената проверка на дейността
на дружеството; проект за решение – ОСА взема
решение за приемане доклада на одитора за извършената проверка на дейността на дружеството
през 2009 г.; 3. приемане на ГФО на дружеството
за 2009 г.; проект за решение – ОСА приема ГФО
на дружеството за 2009 г.; 4. доклад на СД за текущото икономическо и финансово състояние на
дружеството и за необходимостта от извършването
на структурни промени и промени в юридическия
статус; 5. промяна в устава на дружеството; проект
за решение – ОСА приема предложените от СД
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промени в устава на дружеството; 6. разни. При
липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ ОСА
ще се проведе на 30.IV.2010 г. в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред. Регистрирането на
акционерите за участие в събранието ще започ
не в 12 ч. в деня на събранието в седалището на
дружеството: Карнобат, кв. Промишлена зона 2.
Пълномощниците на акционерите се легитимират
с лична карта и писмено пълномощно.
1556
8. – Управителният съвет на Общоарменски
благотворителен съюз „Парекордзаган“, к лон
Пловдив, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
отчетно-изборно събрание на 10.ІV.2010 г. в 11 ч.
в Арменския културен дом в Пловдив, ул. Турист
2, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за
изминалия период; 2. доклад на финансовата комисия; 3. промяна във вида на дружеството от частна
полза в сдружение с общественополезна дейност;
4. приемане нов устав; 5. разисквания; 6. избор на
ново ръководство; 7. избор на ревизионна комисия.
1558
1. – Управителният съвет на Клуба на пенсионера, Ябланица, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква отчетно-изборно събрание на 17.ІV.2010 г. в
10 ч. в гр. Ябланица, ул. Ген. Гурко 18, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на клуба през
2009 г.; 2. финансов отчет; 3. отчетен доклад на
КС; 4. разисквания по докладите; 5. избор на нов
УС и КС за срок 3 г.
1557
11. – Управителният съвет на Местно туристическо сдружение „Бели Искър“ – с. Бели Искър, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 24.ІV.2010 г. в 17 ч. в Информационния център на МТС „Бели Искър“ в кметството
на с. Бели Искър при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на МТС „Бели Искър“ за периода
2008 – 2009 г.; 2. промени в устава на МТС „Бели
Искър“; 3. избор на ново ръководство и контролни
органи на МТС „Бели Искър“; 4. текущи.
1683
Димитринка Георгиева Тодорова и Александра
Вельова Велева-Стоилова – ликвидатори на СНЦ
„Национално сдружение на началните учители“,
София, в ликвидация по ф. д. № 12028/2003 на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267
ТЗ канят кредиторите на дружеството да предявят
вземанията си.
1547
Катюша Ангелова Павлова – ликвидатор на
фон да ц и я „Обра зова н ие ч рез п ред изви к ат елство – Аутуърд Баунд“, София, в ликвидация по ф.д.
№ 4543/99 по описа на СГС на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите
да предявят вземанията си в тримесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
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