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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за допълнение на Закона за частната
охранителна дейност, приет от ХLI Народно
събрание на 28 април 2010 г.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за допълнение на Закона за частната охрани
телна дейност (обн., ДВ, бр. 15 от 2004 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г.)
§ 1. В чл. 41, ал. 1 след думите „Главна
дирекция „Охранителна полиция“ се поставя
запетая и се добавя „Главна дирекция „Криминална полиция“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 април 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3835

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
промишления дизайн, приет от ХLI Народно
събрание на 28 април 2010 г.
Издаден в София на 3 май 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за про
мишления дизайн (обн., ДВ, бр. 81 от 1999 г.;
изм., бр. 17 от 2003 г., бр. 43 и 105 от 2005 г.,
бр. 30 и 73 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г. и бр. 12
и 32 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 6 думите „на заявката“ се заличават, а след думата „вписванията“ се добавя
„отлагане на публикацията“.
§ 3. В чл. 7, ал. 1 след думата „досие“ се
добавя „на хартиен и електронен носител“.
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Държавен регистър на промишлените
дизайни
Чл. 8. Държавният регистър на промишлените дизайни се води и поддържа от Патентното
ведомство и съдържа следните данни:
1. номер и дата на подаване на заявката за
регистрация на промишлен дизайн;
2. изображение на промишления дизайн;
3. посочване на продуктите с техните наименования, предшествано от номерата на
класовете и подкласовете по Международната
класификация на промишлените дизайни съгласно Спогодбата от Локарно и групирани по
съответния подходящ начин;
4. брой на дизайните;
5. регистров номер и дата на регистрация;
6. номер на официалния бюлетин на Патентното ведомство и дата на публикация на
регистрацията;
7. данни за отлагане на публикацията;
8. данни за претендиран приоритет – номер,
дата и страна на първоначалната заявка, ако
се претендира такъв;
9. име и адрес на заявителя, съответно притежателя, на дизайна;
10. име на автора на дизайна;
11. име и адрес на представителя по индустриална собственост, когато такъв е упълномощен;
12. срок на действие на регистрацията;
13. подновяване на регистрацията;
14. правен статус на регистрацията;
15. данни за образувани производства за
заличаване регистрацията на дизайна – датата
на подаване, молител, влязло в сила решение;
16. други данни – промяна на името и/или
адреса на притежателя на дизайна, прехвърляне
на правото върху дизайн, договорна лицензия,
обезпечение, особен залог, несъстоятелност.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Достъп до Държавния регистър на промишлените дизайни
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Чл. 9. Държавният регистър на промишлените дизайни е публичен и се публикува на
интернет страницата на Патентното ведомство.
Той се води на хартиен носител и на електронна база данни, управлявана от информационна
система. Всяко лице може да иска справка или
извлечение от съдържанието му.“
§ 6. В чл. 11 ал. 3 се отменя.
§ 7. Създава се чл. 13а:
„Новост и оригиналност на дизайн на продукт, който е част от съставен продукт
Чл. 13а. Когато дизайнът е приложен към
или включен в продукт, който е част от съставен продукт, той се смята за нов или оригинален, ако:
1. включената в съставния продукт част
остава видима при обичайната употреба на
този продукт, и
2. видимите особености на частта отговарят
на изискванията за новост и оригиналност.“
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Обхват на правната закрила
Чл. 18. Обхватът на правната закрила се
определя от изображението, съответно от
изображенията на регистрирания дизайн и
се разпростира върху всеки дизайн, който не
създава у информирания потребител различно
цялостно възприятие.“
§ 9. В чл. 24, ал. 4 думата „молба“ се заменя
с „искане“.
§ 10. В чл. 26, ал. 4 в изречение първо думата
„молба“ се заменя с „искане“, а в изречение
второ думата „молбата“ се заменя с „искането“.
§ 11. Член 26а се изменя така:
„Право върху промишлен дизайн като обект
на обезпечение
Чл. 26а. (1) Правото върху промишлен
дизайн може да бъде обект на обезпечение
по предявен или бъдещ иск. Съдът по искане
на заинтересованата страна, без да уведоми
ответната страна, допуска и някоя от следните
обезпечителни мерки:
1. забрана за използване на правата върху
дизайна от притежателя или лицензополучателя;
2. забрана за разпореждане с правата върху
дизайна от притежателя или от лицензополучателя на изключителна лицензия.
(2) Налагането на обезпечителна мярка
по ал. 1 се извършва незабавно от съдебния
изпълнител въз основа на обезпечителната
заповед на съда.
(3) Съдебният изпълнител налага обезпечителна мярка по ал. 1 чрез изпращане на съобщение
за налагането є до притежателя на дизайна.
(4) Допуснатото от съда обезпечение се
вписва в Държавния регистър на промишлените
дизайни по искане на една от страните по иска.
Искането трябва да съдържа данни за притежателя на дизайна и за лицето, в чиято полза е
допуснато обезпечението, и за обезпечителната
мярка. Към искането се прилага документът,
с който е допуснато обезпечението.
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(5) Обезпечението по ал. 1 – 4 има действие
по отношение на притежателя на дизайна или
лицензополучателя на изключителна лицензия
от датата на получаване на съобщението за
налагане на обезпечителната мярка, а по отношение на третите лица – от датата на вписване
на обезпечението в Държавния регистър на
промишлените дизайни.“
§ 12. В чл. 26в, ал. 3 думата „молба“ се
заменя с „искане“.
§ 13. В чл. 27, ал. 2 думата „заинтересувано“
се заменя с „всяко“.
§ 14. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. е идентичен по смисъла на чл. 12, ал. 2 на
дизайн, станал общодостъпен по какъвто и да
е начин преди датата на подаване на заявката,
съответно приоритетната дата, където и да е
по света, или е идентичен на дизайн, който е
заявен преди датата на подаване на заявката за
регистрация, съответно приоритетната дата, и
регистриран по национален или международен
ред или като дизайн на Общността;“.
2. В ал. 4 думите „постъпила молба“ се
заменят с „постъпило искане“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Регистрацията може да се заличи и
служебно от Патентното ведомство, когато
регистрираният дизайн не отговаря на изискванията на чл. 3 и на чл. 11, ал. 2, т. 1.“
§ 15. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявката за регистрация на дизайн се
подава в Патентното ведомство лично или
чрез представител, по пощата, по факс или по
електронен път. Когато заявката се подава по
електронен път, идентификация чрез уникален
идентификатор на заявителя и на представителя
по индустриална собственост, както и електронен
подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от Закона
за електронния документ и електронния подпис
не са задължителни.“
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „в която извършва действителна търговска или производствена дейност“
се заменят със „седалище“;
б) в т. 7 думите „Международната класификация за моделите и рисунките“ се заменят с
„Международната класификация на промишлените дизайни“;
в) точка 11 се отменя;
г) създава се т. 12:
„12. искане за отлагане на публикацията на
регистрацията съгласно чл. 48а.“
2. В ал. 3 думата „3-месечен“ се заменя с
„двумесечен“.
§ 17. В чл. 33, ал. 1 думите „Международната класификация за моделите и рисунките“
се заменят с „Международната класификация
на промишлените дизайни“.
§ 18. В чл. 34 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думата „3-месечен“ се заменя с
„двумесечен“.
2. В ал. 2 думата „3-месечен“ се заменя с
„двумесечен“.
§ 19. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „постъпилите материали се съхраняват в Патентното
ведомство“ се заменят със „заявката се смята
за неподадена“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За всяка заявка с установена дата на
подаване се проверява дали е приложен документ за платени такси за заявяване, експертиза
и отлагане на публикацията на регистрацията,
когато е поискано отлагане. Когато такъв
документ не е приложен, на заявителя се предоставя едномесечен срок за отстраняване на
този недостатък. До един месец след изтичането
на този срок таксите могат да бъдат платени
в двоен размер. Ако в този срок таксите не
бъдат платени, заявката се смята за оттеглена.“
3. В ал. 3, изречение второ думата „тримесечен“ се заменя с „двумесечен“.
§ 20. Членове 36а и 36б се отменят.
§ 21. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Процедура
по регистрация“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В двумесечен срок след изтичането на
срока по чл. 36, ал. 3 се извършва експертиза
дали заявеният дизайн:
1. е дизайн по смисъла на чл. 3;
2. не е изключен от закрила съгласно чл. 11,
ал. 2, т. 1.“
3. Алинея 2 се отменя.
4. В ал. 3 думата „3-месечен“ се заменя с
„двумесечен“.
5. В ал. 5 се създава изречение второ: „До
един месец след изтичането на този срок таксите могат да бъдат платени в двоен размер.“
6. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато има основание за отказ на
регистрацията на част от заявените дизайни,
включени в множествена заявка, заявителят
се уведомява за това, като се посочват всички
мотиви и му се предоставя двумесечен срок за
отговор. Ако в този срок заявителят не отговори, не направи основателни възражения или
не ограничи дизайните, се взема решение за
пълен или частичен отказ на регистрацията.“
7. Създава се ал. 8:
„(8) Решенията по заявка за регистрация на
дизайн се постановяват от държавен експерт,
който води и кореспонденцията по заявката.“
§ 22. В чл. 38, ал. 3 думата „молба“ се заменя с „искане“.
§ 23. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя с „искане“;
2. В ал. 2 думата „Молбата“ се заменя с
„Искането“.
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3. В ал. 4 думата „молбата“ се заменя с
„искането“.
§ 24. В чл. 41 се създава ал. 4:
„(4) Редът за разглеждане на споровете се
определя с наредба на Министерския съвет.“
§ 25. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „председателят на Патентното ведомство“ се заменят със „се“.
2. В ал. 2 думите „от председателя на Патентното ведомство, който“ се заменят с „и се“.
3. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство“ се заличават.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Решенията по ал. 1 – 3 се вземат от
председателя на Патентното ведомство или
от заместник-председателя, оправомощен с
писмена заповед.“
§ 26. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „от председателя на Патентното ведомство“ се заличават.
2. В ал. 3 думите „от председателя на Патентното ведомство“ се заличават.
3. В ал. 6 думата „тримесечен“ се заменя с
„6-месечен“.
4. Създава се ал. 7:
„(7) Решенията по ал. 2 и 3 се вземат от
председателя на Патентното ведомство или
от заместник-председателя, оправомощен с
писмена заповед.“
§ 27. Член 46 се изменя така:
„Продължаване на срокове
Чл. 46. Сроковете по чл. 36, ал. 3, чл. 37,
ал. 3 и чл. 45, ал. 1 могат да бъдат продължени
еднократно със същата продължителност по
искане на заявителя или притежателя, подадено
преди изтичането им. Искането не се уважава,
когато към него не е приложен документ за
платена такса.“
§ 28. В чл. 47 в изречение първо думата
„молба“ се заменя с „искане“, а в изречение
второ думата „Молбата“ се заменя с „Искането“.
§ 29. Създават се чл. 48а, 48б и 48в:
„Отлагане на публикацията на регистрацията
Чл. 48а. (1) Заявителят на дизайн може да
поиска с подаването на заявката отлагане на
публикацията на регистрацията на дизайна, ако
той бъде регистриран, за срок 30 месеца, считано
от датата на подаване на заявката, съответно
от приоритетната дата. Искането за отлагане
на публикацията на регистрацията трябва да е
придружено с документ за платена такса.
(2) При множествена заявка искането за
отлагане на публикацията може да се отнася
само за част от дизайните.
(3) Когато се постанови решение за регистрация на дизайна, той се вписва в Държавния
регистър на промишлените дизайни, но не се
предоставя публичен достъп до регистрирания
дизайн и до неговото досие.
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(4) В официалния бюлетин на Патентното
ведомство се публикува съобщение за отлагане на публикацията на регистрирания дизайн,
което съдържа идентификационните данни на
притежателя на дизайна, датата на подаване
на заявката, съответно приоритетната дата, и
регистровия номер на дизайна.
(5) Информация за регистрирания дизайн и
достъп до досието му се предоставя въз основа
на писмено съгласие от неговия притежател или
когато заинтересовано лице докаже, че срещу
него е заведено дело за нарушение на дизайна.
Искане за публикация
Чл. 48б. (1) Искане за публикация на регистрацията се подава от притежателя на дизайна
най-късно на 27-ия месец от датата на подаване
на заявката, съответно приоритетната дата, и
е придружено с документ за платена такса за
публикация, а при множествена заявка – документ за платени допълнителни такси съобразно
броя на дизайните.
(2) Когато към искането не е приложен
документ за платена такса, на притежателя
се предоставя едномесечен срок за нейното
заплащане, който е в рамките на срока по
чл. 48а, ал. 1.
(3) Когато в срока по ал. 1 не е подадено
искане за публикация и/или таксата не е заплатена, заявката за дизайн се смята за оттеглена.
Публикация след изтичане на срока за
отлагане
Чл. 48в. Когато искането за публикация е
подадено в срока по чл. 48б, ал. 1 и таксата за
публикация е заплатена, се извършва публикация на регистрацията на дизайна в официалния
бюлетин на Патентното ведомство непосредствено след изтичането на 30-месечния срок.
В публикацията задължително се посочва и че
заявката е съдържала искане за отлагане на
публикацията.“
§ 30. Наименованието на глава четвърта
се изменя така: „Регистрация на промишлен
дизайн по реда на Хагската спогодба“.
§ 31. Член 50 се изменя така:
„Международна регистрация на промишлените дизайни
Чл. 50. (1) Под международна регистрация
на дизайн се разбира регистрация, извършена от
Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, наричано
по-нататък „Международното бюро“, по реда
на Хагската спогодба, наричана по-нататък
„спогодбата“, съгласно Хагския акт от 1960 г.
или Женевския акт от 1999 г. на спогодбата.
(2) По отношение на трети лица международната регистрация има действие на територията
на Република България от датата на изтичане
на 6-месечния срок съответно по чл. 8, ал. 1
от Хагския акт от 1960 г. и чл. 12, ал. 1 и 2 от
Женевския акт от 1999 г. на спогодбата.
(3) Когато в срока по ал. 2 не е постановен отказ по заявката или ако отказът бъде
оттеглен, международната регистрация, в която
Република България е посочена страна, има
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същото действие, както ако този дизайн е бил
директно заявен и регистриран на територията
на Република България, считано от датата на
международната регистрация.“
§ 32. Член 51 се изменя така:
„Срок на действие на международната регистрация
Чл. 51. Срокът на действие на международната регистрация на територията на Република
България се определя в съответствие с този закон,
считано от датата на регистрацията в Бюлетина
на международните дизайни на Световната организация за интелектуална собственост.“
§ 33. Член 52 се изменя така:
„Производство в Патентното ведомство
Чл. 52. (1) По международна заявка, за
която Република България е посочена страна,
Патентното ведомство извършва експертиза
дали дизайнът отговаря на дефиницията за
дизайн съгласно чл. 3 и дали не е изключен
от закрила съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 в
6-месечен срок от датата на публикация на
международната регистрация.
(2) Когато има основания за отказ, на Международното бюро се изпраща съобщение за
пълен или частичен отказ на международната
регистрация на територията на Република България, като се посочват мотивите и се предоставя
възможност за възражение съгласно този закон.“
§ 34. Член 53 се изменя така:
„Подаване на международна заявка
Чл. 53. (1) Физически или юридически лица,
имащи постоянен адрес или реално съществуващо и действащо производствено или търговско
предприятие в Република България, могат да
подават международни заявки по спогодбата
в Международното бюро чрез Патентното ведомство на Република България.
(2) Патентното ведомство изпраща заявката
на Международното бюро в едномесечен срок
от получаването є.
(3) Таксите за международната регистрация
се заплащат от заявителя в Международното
бюро.
(4) Когато международната заявка е подадена в Патентното ведомство, тя трябва да е
придружена с документ за платена такса за
препращането є.“
§ 35. Член 54 се изменя така:
„Международна заявка, за която Република
България е страна на произход
Чл. 54. Международна заявка, по отношение на която Република България е страна на
произход, няма действие на територията на
Република България.“
§ 36. Член 60а се отменя.
§ 37. В чл. 63 ал. 3 се отменя.
§ 38. В чл. 65 се създава нова ал. 5:
„(5) Мерките по ал. 1 и 4 не се прилагат по
отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България.“
§ 39. В чл. 66 ал. 1 се изменя така:
„(1) Нарушението се установява с акт, който
се съставя от длъжностно лице, определено
със заповед на председателя на Патентното
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ведомство, след извършване на проверка. За
извършване на проверката може да се изисква
съдействие от органите на Министерството на
вътрешните работи.“
§ 40. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „за промишлени“ се заменят
с „на промишлените“.
2. В т. 10 думите „като: вътрешна украса и
обзавеждане на кухня, вагон-ресторант и други“
се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. (1) Този закон се прилага за заявки за
регистрация на промишлени дизайни, които са
подадени след влизането му в сила, както и за
заявки за регистрация на промишлени дизайни,
по които няма влязло в сила решение.
(2) Заявките за регистрация на дизайни,
които са публикувани до влизането в сила на
този закон, се разглеждат по досегашния ред.
§ 42. Този закон се прилага по отношение
на искания за заличаване на регистрацията,
по които до влизането му в сила няма влязло
в сила решение.
§ 43. Министерският съвет приема наредбата
по чл. 41, ал. 4 в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон.
§ 44. Законът влиза в сила три месеца след
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 2, 3, 5, § 14, т. 3, § 15, § 16,
т. 1, буква „г“ и т. 2, § 18, § 19, т. 2 и 3, § 20,
21, 24, 27 и 29, които влизат в сила 9 месеца
след обнародването на закона.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 28 април 2010 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3836
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за отпускане на пенсия за особени заслуги
към държавата и нацията
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 91 от Кодекса за социално осигуряване
РЕШИ:
1. Отпуска пенсия за особени заслуги към
държавата и нацията в размер 700 лв. месечно
на Никола Николаев Гюзелев от София, кв.
Бояна, ул. 774 № 11, считано от 1 април 2010 г.
2. По отношение на пенсията по т. 1 да се
прилагат разпоредбите на Кодекса за социално
осигуряване.
3. Изпълнението на решението се възлага
на управителя на Националния осигурителен
институт.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 29 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3838

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния отчет за дейността
на Комисията за защита на личните данни
през 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Приема Годишния отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни през 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 30 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3869

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклада за състоянието на
отбраната и въоръжените сили на Република
България през 2009 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България
РЕШИ:
Приема Доклада за състоянието на отбраната
и въоръжените сили на Република България
през 2009 г.
Решението е прието от 41-ото Народно
събрание на 29 април 2010 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
3837
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КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 6
от 27 април 2010 г.
по конституционно дело № 16 от 2009 г.
Конституционният съд в състав:
Председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева, Владислав Славов, Димитър
Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров,
Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка
Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, при участието на секретар-протоколиста Гергана Иванова разгледа в закрито
заседание на 27 април 2010 г. конституционно
дело № 16 от 2009 г., докладвано от съдията
Ванюшка Ангушева.
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Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията на Република България.
Делото е образувано на 8.12. 2009 г. под № 16
от 2009 г. по искане на президента на Република
България въз основа на правомощията му по
чл. 150, ал. 1 от Конституцията.
Вносителят сезира Конституционния съд с
искане да се установи противоконституционността на § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност (ЗИД на ЗДДС) (обн., ДВ, бр. 95 от
2009 г.), с който се отменя чл. 44, ал. 1, т. 5
ЗДДС – отпадане като освободена доставка
на процесуалното представителство, с което
се упражнява право на защита на физическите
лица в досъдебни, съдебни, административни
и арбитражни производства.
В искането се твърди, че отмяната на чл. 44,
ал. 1, т. 5 ЗДДС (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.,
с последващи изменения и допълнения) е
в противоречие с чл. 56 от Конституцията,
предвиждащ, че всеки гражданин има право
на защита, когато са нарушени или застрашени
негови права и законни интереси.
В искането на президента конституционното
право на защита се разглежда като процесуална
гаранция за упражняване на всички основни
права, предвидени в Конституцията. Твърди се,
че с отмяната на чл. 44, ал. 1, т. 5 ЗДДС се
засяга самото право на защита и оттук се стига
до противоречие и със свързаните с чл. 56 от
Конституцията чл. 30, ал. 4 от Конституцията – правото на всеки на адвокатска защита от
момента на задържането му или на привличането
му като обвиняем, и чл. 122, ал. 1 от Конституцията – правото на гражданите и юридическите
лица на защита във всички стадии на процеса.
В искането е изразено съмнение за противоречие на процесната правна норма с чл. 60,
ал. 1 от Конституцията, нормираща задължението на гражданите да плащат данъци и такси,
установени със закон, съобразно техните доходи
и имущество.
Твърди се и противоречие на § 12 от ЗИД на
ЗДДС с чл. 6, ал. 2 от Конституцията – уреждащ принципа на равенство на гражданите
пред закона.
С определение от 22.12.2009 г. Конституционният съд е допуснал искането да се разгледа
по същество. Със същото определение е конституирал като заинтересовани страни по делото
Народното събрание, Министерския съвет,
министъра на финансите, министъра на правосъдието, Висшия съдебен съвет, омбудсмана,
Висшия адвокатски съвет, Съюза на юристите в
България, Върховния касационен съд, Върховния
административен съд и главния прокурор.
От получените становища на конституираните по делото страни частично или пълно в
подкрепа на искането са посочили аргументи
Върховният касационен съд, омбудсманът,
Съюзът на юристите в България и Висшият
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адвокатски съвет. Не са подкрепили искането
Народното събрание, министърът на финансите
и министърът на правосъдието.
Нито една от конституираните страни не
оспорва допустимостта на искането.
В становището на Народното събрание
се обръща внимание на обстоятелството, че
в искането на президента „основната група
аргументи за противоречие на атакувания
текст в ЗДДС с чл. 56 от Конституцията имат
изцяло икономически характер“. Посочва се, че
законодателят е предвидил отделни механизми
за обезпечаване упражняването на правото на
защита по отношение на граждани, които по
една или друга причина не са в равностойно
положение с останалите, в Закона за правна
помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.), съответно чл. 21, 22, 23 и чл. 38, ал. 1 от Закона за
адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., с
последващи изменения и допълнения). Поддържа се, че при преглед на основните права
на гражданите може да се направи извод, че
практическото им упражняване е свързано
пряко или косвено с използването на икономически средства, поради което не може
да се твърди, че има правна и още по-малко
конституционноправна връзка на цената на
една услуга и правната възможност за упражняване на правото.
В становището се обръща внимание на евентуалната санкция, която Република България
би претърпяла за неизпълнение на Директива
2006/112/ЕС, и обстоятелството, че Европейската комисия е изпратила писмо до Министерството на външните работи за констатирано
нарушение относно облагането с данък добавена
стойност (ДДС) на свободните професии, в
частност – процесуалното представителство на
физическите лица.
В становището на министъра на финансите
се прави преглед на задължението на страната
ни да транспонира в законодателството Директива 2006/112/ЕС. В него по отношение на
въпроса за противоконституционност на § 12 от
ЗИД на ЗДДС с чл. 56 от Конституцията също
се поддържа, че такава не е налице, защото
плащането на ДДС е конституционно задължение съгласно чл. 60, ал. 1 от Конституцията
и не може изпълнението му да е основание за
противоконституционност, както и да се твърди, че поражда лишаване от права. Посочва
се, че „различният данъчен режим произтича
не от имущественото състояние на лицето,
извършващо услугата, а от реализирания от
адвоката облагаем оборот, което е основание
за задължителна регистрация по ЗДДС“.
Министърът на правосъдието обръща внимание на факта, че „Народното събрание, приемайки ЗДДС и неговите изменения и допълнения,
е упражнило изключителната си компетентност
по чл. 84, т. 3 от Конституцията на Република
България” и посочва конкретните положения
на правната уредба. Приема, че „правото на
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защита е основно и самостоятелно право на
гражданите, което обаче не е тъждествено с
адвокатското възнаграждение“, като привежда
аргументи за това твърдение.
В становището си, прието на заседание на
Пленума, Върховният касационен съд (ВКС)
определя, че „ограничителното въздействие
(законово или подзаконово) при упражняването на основни конституционни права следва
да бъде стриктно лимитирано, подчинено на
принципа на минимално възможно препятствие
в упражняването на основните права ...“, че „с
цитирания § 12 от ЗИД на ЗДДС се преминава
границата на допустима и оправдана според
критериите на правовата държава ограничителна
намеса в упражняването на конституционното
право на защита, поради което това изменение
следва да се приеме като противоконституционно“. ВКС счита, че Директива 2006/112/
ЕС няма обвързваща сила, тъй като „изрично
установява възможност да не се налага ДДС
върху процесуалното представителство, ако до
влизането є в сила такъв данък не се е събирал
от държавата членка“.
В становището на омбудсмана, на Съюза на
юристите в България и на Висшия адвокатски
съвет искането на президента се поддържа
напълно с привеждане на допълнителни съображения както за същността на данък добавена
стойност, така и за възможността да се отклони
приложението на Директива 2006/112/ЕС по
отношение на процесуалното представителство,
с което се осъществява правото на защита на
физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства.
Конституционният съд, след като обсъди
аргументите в искането на президента, становищата на конституираните страни, като взе
предвид решения на Конституционния съд по
сходни въпроси и анализира правната уредба,
прие следното:
І. По установяване на противоконституционност на § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 95 от 2009 г.) с чл. 56
от Конституцията.
Законът за данък върху добавената стойност
(ДВ, бр. 63 от 2006 г., с изменения и допълнения)
основно се придържа към уредбата на данък
добавена стойност в Директива 2006/112/ЕС по
отношение на обектите, на данъчно задължените
лица, на легалното определение на независима
икономическа дейност и др.
Точка 5 на чл. 44, ал. 1 ЗДДС е включена с
изменение на ЗДДС, в сила от 19.12.2007 г. (обн.,
ДВ, бр. 108 от 2007 г.). С нея процесуалното
представителство се определя като освободена
от ДДС доставка.
В самия текст на посочената т. 5 на чл. 44,
ал. 1 ЗДДС се определя, че чрез процесуалното
представителство се осъществява право на защита.
Конституционният съд е имал повод да
изясни същността и правната характеристика
на правото на защита.
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Така в Решение № 15 от 1993 г. по к.д.
№ 17 от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 88 от 1993 г.;
попр., бр. 89 от 1993 г.) се приема, че „разпоредбата на чл. 56 установява правото на
защита като основно право, което е универсално. Негова проявна форма са правото
на адвокатска защита на задържания или
обвиняемия по чл. 30, ал. 3 или правото на
защита във всички стадии на процеса по
чл. 122, ал. 1, но то не се изчерпва с тях.
Както личи от изр. 2 на чл. 56, правото на
защита, включително и чрез съдействието на
защитник, може да се реализира пред всички
държавни учреждения, а не се ограничава в
рамките на съдебния процес“. В същото се
отбелязва, че „това основно право е предоставено на всеки гражданин, за да защити
нарушени или застрашени права или законни
интереси. Следователно то се осъществява
не само за себе си, а като средство, което
съдейства за реализирането на други права
или законни интереси“.
В Решение № 1 от 2008 г. по к.д. № 10
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2008 г.) също
е прието, че „правото на защита е основно
право на гражданите, за да охрани техни права и интереси. То има универсален характер.
Поначало разпоредбата на чл. 56 се прилага
съвместно с други норми на Конституцията и
законите, но може да действа и самостоятелно.
Текстът създава задължения, особено за процесуалните гаранции на това право, които са
изпълнени от законодателя с приемането на
ГПК, на Административнопроцесуалния кодекс,
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и на други закони“.
Както в посочените решения, така и в
правната доктрина (Н. Неновски, Право на
защита по чл. 56 от Конституцията, Правна
мисъл, 1994, кн. 1, с. 15; Е. Друмева. Конституционно право, Сиела, С. 2008, с. 782; Конституция на Република България – коментар,
Сиела, 1999 – колектив и др.) се изследва
правната същност на конституционното право
на защита. То е основно, универсално право
с процесуален характер. Неговата особеност
е в проявлението му на гаранция за другите
основни права, установени в Конституцията,
доразвити и конкретизирани в закони и други
нормативни актове. Правото на защита не може
да съществува в правния мир, без да е обезпечено с политически, икономически и правни
гаранции. В противен случай правото на защита
би останало само декларирано. Уреждайки в
чл. 30, ал. 4 правото на адвокатска защита от
момента на задържането на гражданина или
на привличането му като обвиняем и в чл. 122,
ал. 1 – право на защита във всички стадии
на процеса, конституционният законодател
определя с най-висша степен на юридическа
сила проявления на правото на защита. Тези
конкретни права също се нуждаят от обезпечаване с гаранции, които са различни по вид
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гаранции и на самото право на защита. С приемането на процесуалните закони, на Закона
за адвокатурата (обн., ДВ, бр. 55 от 2004 г., с
изменения и допълнения), Закона за правна
помощ (обн., ДВ, бр. 79 от 2005 г.) и много
други правни актове се очертава широк кръг
от правни гаранции на правото на защита.
Така обезпечено, то ще остане незасегнато от
някои промени в правната уредба.
Приемането на ЗИД на ЗДДС (ДВ, бр. 95 от
2009 г.), в т.ч. отмяната на чл. 44, ал. 1, т. 5 с
§ 12, е в правомощието на Народното събрание
на основание чл. 84, т. 3 от Конституцията. То
представлява отмяна на едно данъчно облекчение, а съгласно чл. 60, ал. 2 от Конституцията
„данъчни облекчения и утежнения могат да
се установят само със закон“. Установяването
включва не само първоначалното създаване
на правни норми, но и тяхното изменение
и отмяна. Следователно приетата отмяна на
чл. 44, ал. 1, т. 5 ЗДДС е в компетентността
на Народното събрание и отразява политическа и икономическа целесъобразност. Тази
целесъобразност не може да бъде предмет на
обсъждане и решение на Конституционния
съд. Съдът може да прецени единствено дали
отмяната на данъчното облекчение за процесуалното представителство накърнява границите
на основните правни начала, стоящи в основата
на правовата държава.
Отпадане на процесуалното представителство като данъчно освободено въвежда задължение за адвокатите с определен в закона
реализиран оборот и за физическите лица,
ползващи процесуалното представителство от
тях. Съдът не приема твърдението, че когато
се отмени гаранционна норма на основно
право, се засяга самото право, защото това
може да стане само ако въздействието на
гаранционната правна норма може да доведе
до засягане на основното право в степен то
да се превърне в декларативно. В случая законодателят е предвидил множество правни
гаранции – правна помощ, безвъзмездно процесуално представителство, процесуални права
и задължения, възможности за извънсъдебно
и извънарбитражно решаване на спора и др.
Отмяната на чл. 44, ал. 1, т. 5 ЗДДС намира компенсационни правни средства, които
заедно с другите по вид гаранции правят
упражняването на правото на защита реално
осъществимо, независимо от икономическия
статус на носителя на право на защита. Затова
не може да се приеме твърдението, че правото
на защита е ограничено извън допустимите от
Конституцията граници и че това накърнява
основни принципи на правовата държава.
В искането на президента не се обсъжда
съобразяването на § 12 от ЗИД на ЗДДС с
общностното право. Както беше посочено,
то се засяга в някои от становищата на заинтересованите страни в две насоки – от една
страна, че България е длъжна да транспонира

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

в законодателството си Директива 2006/112/
ЕС относно облагане с ДДС на процесуалното
представителство, и от друга, че България няма
такова задължение, тъй като то не е било облагаема услуга към датата на присъединяването
є към Европейския съюз. Има становище, в
което се твърди, че Директива 2006/112/ЕС
няма върховенство спрямо Конституцията на
Република България и се поддържа тезата, че
адвокатската дейност не може да се приравнява на независима икономическа дейност. В
дискусията при приемане на проекта на ЗИД
на ЗДДС през 2009 г. от Народното събрание
задължението на България за приложение на
общностното право е обсъждано главно поради
възможността за процедура от страна на Европейската комисия срещу България за изпълнение
на задължения и последващи санкции.
За пълнота по обсъждания въпрос Съдът
ще посочи основните положения на общностното право във връзка с облагането с ДДС на
процесуалното представителство, упражнявано
от адвокати.
Изграждането на общата система на ДДС
в рамките на Европейския съюз е необходимо
преди всичко за осигуряване на свободно движение на стоки и услуги. Хармонизацията не
изисква унифициране на данъчните системи,
но различията не трябва да влияят негативно.
Същинският процес на хармонизирането на
данъчните закони започва след приемането на
Шеста директива на Съвета 77/388/ЕИО от
17.05.1977 г. Текстовете на Шеста директива,
както и издадените за нейното допълнение
и изменение близо четиридесет директиви,
са инкорпорирани в Директива 2006/112/ЕС
за обща система на ДДС (обн., бр. 347 на
Официален вестник от 11.12.2006 г.), в сила
от 1.01.2007 г.
След влизане в сила на Директива 2006/112/
ЕС с чл. 371 се дава право на страните, които
са били членки на Общността към 1.01.1978 г.,
да продължат да освобождават сделките, изброени в Анекс Х, част Б на Директивата.
В т. 2 е включена доставка на услуги от …
„свободни професии“. За държавите членки,
които са се присъединили към Общността след
тази дата, разпоредбите на чл. 375 – 390 на
Директивата дават изрични дерогации, в т.ч.
за освобождаване на услугите, доставяни от
лица със свободни професии. Приложението на
специалните режими ще бъде до приемане на
общи правила, което означава, че и двата вида
дерогации са срочни. България не е поискала
и затова няма дерогация относно облагане в
преходния период при подписване на Договора за присъединяване към ЕС. България не е
поискала дерогация за услуги, предоставяни
от адвокати за процесуално представителство
за защита на физически лица в досъдебни,
съдебни, административни и арбитражни
производства и в по-късен момент по реда
на чл. 395 от Директивата.
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Затова е безпредметно обсъждането на въп
роса, дали България може да се позовава на
обстоятелството, че процесуалното представителство не е облагано с ДДС към момента на
присъединяване към ЕС. И въпросът за поис
кване на дерогация от втория вид е въпрос на
политическа и икономическа целесъобразност.
Същественото е, че при липса на дерогация
България е задължена да обложи с данък добавена стойност процесуалното представителство.
Като основава становището си на основния
аргумент, че § 12 от ЗИД на ЗДДС е приет по
конституционнопредвидения ред и отразява
политическа и икономическа целесъобразност,
че не засяга правото на защита извън допустимите от Конституцията граници, определени
от основните принципи на правовата държава, Конституционният съд приема, че § 12 от
ЗИД на ЗДДС не противоречи на чл. 56 от
Конституцията.
ІІ. По установяване на противоконституционност на § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената
стойност (2009 г.) на чл. 30, ал. 4 и чл. 122,
ал. 1 от Конституцията.
Член 30, ал. 4 от Конституцията, според
който „всеки има право на адвокатска защита
от момента на задържането му или на привличането му като обвиняем“, и чл. 122, ал. 1 от
Конституцията, установяващ, че „гражданите
и юридическите лица имат право на защита
във всички стадии на процеса“, са конкретни
проявни форми на правото на защита по чл. 56,
изр. първо от Конституцията.
Твърдяното противоречие на § 12 от ЗИД
на ЗДДС с чл. 30, ал. 4 и чл. 122, ал. 1 от
Конституцията се обосновава в искането на
връзката им с чл. 56 от Конституцията. При
положение, че не се установи противоконституционност на процесната правна норма
с основното, универсално право на защита,
по същите съображения съдът приема, че не
е налице противоконституционност с норми,
уреждащи конкретни проявления на същото
право – правото на защита по чл. 56.
ІІІ. По установяване противоконституционност на § 12 от Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (2009 г.) с чл. 60, ал. 1 от Конституцията.
В искането се твърди, че „облагането на правото на защита поражда основателни съмнения
за противоречие с чл. 60, ал. 1 от Конституцията…“. Според чл. 60, ал. 1 от Конституцията
„гражданите са длъжни да плащат данъци и
такси, установени със закон, съобразно техните
доходи и имущество“.
Твърдението в искането се основава на
разбирането, че чл. 60, ал. 1 от Конституцията се отнася за преките и косвените данъци.
Съдът, като изхожда от правната същност на
ДДС като косвен данък, приема, че той не е
пряко обвързан с доходите и имуществото на
гражданите. Икономическата тежест от ДДС
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се поема от потребителите чрез увеличаване
цената на стоката или услугата, поради което
не може и да се приложи измерител чрез доходи и имущество. Следователно чл. 60, ал. 1
от Конституцията не е приложим в частта
„съобразно техните доходи и имущество“. В
рамките на законодателната си власт Народното събрание преценява тежестта на косвените
данъци, въвеждайки в закона политическа и
икономическа целесъобразност.
По изложените аргументи Конституционният
съд приема, че не е налице противоконституционност на § 12 от ЗИД на ЗДДС (2009 г.) с
чл. 60, ал. 1 от Конституцията.
ІV. По установяване на противоконституционност на § 12 от Закона за изменение на
Закона за данък върху добавената стойност
(2009 г.) с чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
В чл. 6, ал. 2 от Конституцията конституционният законодател въвежда основен принцип на
правната ни система – принципът на равенство
на гражданите пред закона, както и забраната
за дискриминация по посочените в правната
норма признаци, между които и имущественото
състояние. Именно по този дискриминационен
признак в искането се съпоставя процесната норма с чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Твърди се, че
гражданите и адвокатите са в неравнопоставено
положение според имущественото им състояние.
Приема се, че гражданите ще бъдат принудени
да реализират правото на защита според имущественото им състояние и според това, дали
защитникът е регистриран или не по ЗДДС.
Твърди се също, че това ще ограничи правото
на защита. А адвокатите според това, дали са
регистрирани за целите на ЗДДС, ще упражняват една и съща дейност при различен данъчен
режим според имущественото им състояние.
Принципът на равенство е равенство пред
закона. Това, че за едно и също право или задължение законът предвижда диференциация,
не означава нарушаване на конституционния
принцип за равенство пред закона. Диференциацията се основава на определен критерий и на
него отговарят всички от една група субекти.
Тази диференциация в по-голяма степен отчита и въвежда в закона точното и справедливо
приложение на равенството. Равенството пред
закона не е еднаквост за всички субекти на
едно право или задължение. Без диференциа
ция не биха могли да се отчитат обективните
и субективните различия, изискващи нееднаква
правна уредба, за да се постигне равенство пред
закона. Уредбата на правата и задълженията на
гражданите в Конституцията и тяхната детайлна
уредба в другите нормативни актове се изгражда
на основата на диференцираност, за да се пос
тигне необходимата справедливост чрез равно
третиране. Въпросът за избора на критерия при
диференциране по групи на субектите е въпрос
за социална, икономическа, политическа целесъ
образност, като критерият трябва да е закрепен в
закона или да може да бъде изведен от съответ-
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ната правна уредба. Следователно задължението
за регистрация по ЗДДС става по икономически
критерий, предвиден в закона, и не накърнява
правното равенство. Затова Конституционният
съд не установява противоконституционност на
§ 12 от ЗИД на ЗДДС (2009 г.) с чл. 6, ал. 2 от
Конституцията.
Въз основа на изложените аргументи в
мотивите и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 151, ал. 1 от Конституцията
и чл. 22, ал. 1 от Закона за Конституционния
съд Конституционният съд
РЕШИ:
Отхвърля искането на президента на Репуб
лика България за установяване на противоконституционност на § 12 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, приет на 25.11.2009 г., обн.,
ДВ, бр. 95 от 1.10.2009 г., с който се отменя
чл. 44, ал. 1, т. 5 от Закона за данък върху
добавената стойност.
Председател: Евгени Танчев
3811

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 85
ОТ 30 АПРИЛ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“, приет с Постановление
№ 83 на Министерския съвет от 2008 г. (обн.,
ДВ, бр. 44 от 2008 г.; изм и доп., бр. 43 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 25 думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заменят с „главния секретар на Министерския съвет”;
б) създава се нова т. 26:
„26. управлява и се разпорежда с вещи – частна държавна собственост, предоставени и/или
придобити за нуждите на Главната инспекция
по труда;“
в) досегашната т. 26 става т. 27.
2. В ал. 5 след думите „на директорите на
дирекции“ се добавя „или на служители на
агенцията, определени за ръководители на
проекти“.
§ 2. В чл. 7, ал. 2 думата „приложението“
се заменя с „приложение № 1“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 3 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Дирекция „Управление на човешките
ресурси“:
1. подпомага изпълнителния директор при
осъществяване на политиката и стратегията по
управление на човешките ресурси;
2. изготвя концепция за развитието на човешките ресурси и кадровото осигуряване на
Главната инспекция по труда;
3. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите на администрацията;
4. организира дейността по набиране и подбор на персонала и провеждането на конкурсни
процедури за държавни служители;
5. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните и
трудовите правоотношения на служителите в
Главната инспекция по труда;
6. осъществява методическа, организационна
и техническа помощ в процеса на атестиране
на служителите и в процеса на разработване и
актуализиране на длъжностните характеристики;
7. образува, води и съхранява служебните и
трудовите досиета на служителите на Главната
инспекция по труда;
8. консултира ръководителите на админис
тративните звена и служителите по въпросите,
свързани с управлението на човешките ресурси;
9. планира и организира обучението на
служителите на Главната инспекция по труда
с цел повишаване на квалификацията и кариерното развитие;
10. разработва вътрешни правила и процедури
в областта на административното обслужване
и управлението на човешките ресурси;
11. методически подпомага дирекциите
„Инспекция по труда“ в областта на админис
тративното обслужване и управлението на
човешките ресурси;
12. изготвя концепция за развитието на
административното обслужване в Главната
инспекция по труда;
13. осъществява дейностите по административното обслужване на физически и юридически
лица във връзка с искания, сигнали и предложения съобразно законодателството;
14. организира и осъществява деловодната
обработка и обслужването на документооборота;
15. организира, координира и извършва
дейност по предоставяне на електронни административни услуги съгласно Списъка на
унифицираните наименования на административните услуги;
16. изпълнява всички дейности, свързани
с издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
Главната инспекция по труда;
17. подпомага изпълнителния директор при
формирането и провеждането на медийната
политика в Главната инспекция по труда.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения:
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1. В т. 1 думите „дирекция „Условия на труд“
се заменят с „дирекция „Безопасност на труда
и анализ на контролната дейност“.
2. В т. 3 думите „дирекция „Международно
сътрудничество, проекти и програми“ се заменят
с „дирекция „Международна трудова миграция“.
3. В т. 4 думите „28, със седалища в областните градове“ се заменят с „20 съгласно
приложение № 2“.
§ 5. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Дирекция „Безопасност на труда и
анализ на контролната дейност“:
1. организира, координира и участва в
осъществяването на контрола по спазване на
нормативните изисквания в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
2. извършва контрол в рискови предприятия
и производства по списък, утвърден от изпълнителния директор;
3. анализира и обобщава информацията за
състоянието и проблемите на условията на
труд и трудовия травматизъм в предприятията
и прави предложения за решаването им;
4. участва в разработването на проекти и
в подготовката на становища по проекти на
нормативни актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
5. дава сведения, консултации и технически
съвети за най-ефективните методи на спазване
на нормативните актове в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд;
6. разработва указания, процедури и правила
за инспектиране в областта на здравословните
и безопасни условия на труд;
7. осъществява методическо ръководство на
дирекциите „Инспекция по труда“ при извършването на контрола по спазване на нормативните
изисквания за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
8. организира и координира взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори по въпросите,
свързани с осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
9. методически подпомага и контролира
дейността на дирекциите „Инспекция по труда“
за установяване на причините за възникнали
злополуки;
10. осъществява взаимодействие с Националния осигурителен институт при анализа
на трудовия травматизъм и професионалната
заболеваемост;
11. организира дейността по издаване на
разрешения от Главната инспекция по труда в
областта на осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд при взривни работи;
12. изготвя годишен и дългосрочен план
за дейността на Главната инспекция по труда;
13. изготвя годишния доклад за дейността
на Главната инспекция по труда;
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14. дава отговори на искания и запитвания
на физически и юридически лица по въпросите, свързани с осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
15. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република България
на нормативните актове на Европейския съюз
в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
16. изготвя становища по оспорени принудителни административни мерки за отстраняване нарушения на нормативните изисквания
за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд;
17. контролира изпълнението на годишния
план за дейността на Главната инспекция по
труда;
18. дава методически указания по изпълнението на определените в годишния план
за дейността на Главната инспекция по труда
програми и мерки в областта на здравословните
и безопасни условия на труд;
19. организира поддръжката на компютърната техника и системния софтуер на Главната
инспекция по труда, както и осигурява защитата
на информацията от несанкциониран достъп;
20. поддържа и актуализира електронната
страница на Главната инспекция по труда;
21. организира, развива и поддържа информационната система на Главната инспекция
по труда;
22. изготвя концепция за развитието на информационната система на Главната инспекция
по труда и техническата є обезпеченост;
23. разработва вътрешни правила и процедури за работа с информационната система и
по информационната сигурност;
24. методически подпомага дирекциите „Инспекция по труда“ при работа с информационната система на Главната инспекция по труда.“
§ 6. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. Дирекция „Трудови правоотношения
и правно осигуряване“:
1. организира, координира и участва в
осъществяването на контрола по спазване на
трудовото законодателство и на Закона за интеграция на хората с увреждания;
2. организира, координира и участва в осъществяването на специализирания контрол
по спазване на процедурите по информиране
при масови уволнения и на специализирания
контрол по разходване по предназначение на
целеви средства, предоставяни по глави шеста
и седма от Закона за насърчаване на заетостта
на работодатели, безработни лица, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и/или нейни
териториални звена, лицензирани институции,
осъществяващи професионално ориентиране,
както и обучаващи институции;
3. анализира и обобщава информацията за
проблемите по прилагане на нормативните
актове и прави предложения за решаването им;
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4. разработва методи, процедури и правила за
осъществяване на административнонаказателна
дейност и на контрола по спазване на трудовото
законодателство и на Закона за интеграция на
хората с увреждания;
5. разработва методи, процедури и правила
за осъществяване на специализирания контрол
по спазване на процедурите по информиране
при масови уволнения и на специализирания
контрол по разходване по предназначение на
целеви средства, предоставяни по глави шеста
и седма от Закона за насърчаване на заетостта
на работодатели, безработни лица, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и/или нейни
териториални звена, лицензирани институции,
осъществяващи професионално ориентиране,
както и обучаващи институции;
6. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани с упражняването
на контрола от Главната инспекция по труда;
7. участва в подготовката на становища
по проекти на нормативни актове, свързани
с упражняването на контрола от Главната инспекция по труда;
8. организира и координира взаимодействието с други държавни органи и сътрудничеството със социалните партньори в областта на
трудовото законодателство;
9. осъществява методическо ръководство
на дирекциите „Инспекция по труда“ при осъществяване на административнонаказателната
дейност и при провеждане на контрола по
спазване на трудовото законодателство и на
Закона за интеграция на хората с увреждания;
10. осъществява методическо ръководство
на дирекциите „Инспекция по труда“ при
осъществяване на специализирания контрол
по спазване на процедурите по информиране
при масови уволнения и на специализирания
контрол по разходване по предназначение на
целеви средства, предоставяни по глави шеста
и седма от Закона за насърчаване на заетостта
на работодатели, безработни лица, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и/или нейни
териториални звена, лицензирани институции,
осъществяващи професионално ориентиране,
както и обучаващи институции;
11. съвместно с другите дирекции анализира
резултатите от контролната дейност в системата
на Главната инспекция по труда;
12. участва в изготвянето на годишен и
дългосрочен план за дейността на Главната
инспекция по труда;
13. участва в изготвянето на годишния доклад
за дейността на Главната инспекция по труда;
14. дава методически указания по изпълнението на определените в годишния план за
дейността на Главната инспекция по труда
програми и мерки в областта на трудовите
правоотношения и контрола по Закона за
интеграция на хората с увреждания и по
разходването по предназначение на целеви
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средства, предоставяни по глави шеста и
седма от Закона за насърчаване на заетостта
на работодатели, безработни лица, Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ и/
или нейни териториални звена, лицензирани
институции, осъществяващи професионално
ориентиране, както и обучаващи институции;
15. осигурява законосъобразността при осъществяване дейността на общата и специализираната администрация на Главната инспекция
по труда;
16. упражнява наблюдение и контрол по
законосъобразност, целесъобразност и спазване
на вътрешните указания, процедури и правила
върху дейността на дирекции в специализираната администрация;
17. консултира изпълнителния директор и
длъжностните лица за законосъобразността на
издаваните от тях актове;
18. вписва колективните трудови договори
от национално и отраслово значение;
19. организира правната защита при оспорване на приложените принудителни административни мерки и осъществяване на
административнонаказателната отговорност от
изпълнителния директор;
20. предприема необходимите правни действия за своевременно събиране на вземания на
Главната инспекция по труда;
21. дава становища, сведения, консултации
и съвети по правилното прилагане на нормативните актове и решава постъпили в Главната
инспекция по труда искания, запитвания и
сигнали;
22. осъществява дейности, свързани с процесуалното представителство на агенцията и
на изпълнителния директор;
23. събира, обобщава и предоставя информация за прилагането в Република България
на нормативните актове на Европейския съюз
в областта на трудовите правоотношения.“
§ 7. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Дирекция „Международна трудова
миграция“:
1. организира, координира и участва в осъществяването на специализирания контрол в
областта на командироването на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги, наемането на работа на чужди граждани
и извършването на посредническа дейност по
наемане на работа;
2. анализира и обобщава информацията за
проблемите по прилагане на нормативните
актове в областта на командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на
услуги, наемането на работа на чужди граждани
и извършването на посредническа дейност по
наемане на работа и прави предложения за
решаването им;
3. разработва указания, процедури и правила за осъществяване на специализирания
контрол по спазване на законодателството в
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областта на командироването на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги, наемането на работа на чужди граждани
и извършването на посредническа дейност по
наемане на работа;
4. участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани с упражняването
на специализирания контрол в областта на
командироването на работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги, наемането
на работа на чужди граждани и извършването
на посредническа дейност по наемане на работа;
5. участва в подготовката на становища по
проекти на нормативни актове, свързани с
упражняването на специализирания контрол в
областта на командироването на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги, наемането на работа на чужди граждани
и извършването на посредническа дейност по
наемане на работа;
6. организира и координира взаимодействието с други държавни органи и социални партньори по въпроси, свързани с осъществяването
на специализирания контрол в областта на
командироването на работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги, наемането
на работа на чужди граждани и извършването
на посредническа дейност по наемане на работа;
7. участва в изготвянето на годишен и
дългосрочен план за дейността на Главната
инспекция по труда;
8. дава методически указания във връзка
с изпълнението на определените в годишния
план за дейността на Главната инспекция по
труда програми и мерки в областта на командироването на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, наемането на
работа на чужди граждани и извършването на
посредническа дейност по наемане на работа;
9. анализира резултатите от контролната
дейност на Главната инспекция по труда в
областта на командироването на работници и
служители в рамките на предоставяне на услуги, наемането на работа на чужди граждани
и извършването на посредническа дейност по
наемане на работа;
10. участва в изготвянето на годишния доклад
за дейността на Главната инспекция по труда;
11. събира и обобщава информация за прилагането в Република България на нормативните актове на Европейския съюз в областта
на свободното движение на хора, включително
при командироване в рамките на предоставяне
на услуги и временна заетост;
12. синтезира и предоставя информация
за прилагането в Република България на
нормативните актове на Европейския съюз в
областта на условията на труд и свободното
движение на хора;
13. дава становища и решава постъпили в
Главната инспекция по труда искания, запитвания и сигнали във връзка със специализирания
контрол в областта на командироването на
работници и служители в рамките на предоста-
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вяне на услуги, наемането на работа на чужди
граждани и извършването на посредническа
дейност по наемане на работа;
14. осъществява методическо ръководство
на дирекциите „Инспекция по труда“ при
упражняване на специализирания контрол по
спазване на законодателството в областта на
командироването на работници и служители в
рамките на предоставяне на услуги, за наемане
на работа на чужди граждани и извършването
на посредническа дейност по наемане на работа;
15. осъществява обмен на информация с
компетентни органи на други държави относно националното трудово законодателство
и законодателството за наемане на работа
на чужденци, както и относно установените
нарушения на условията и реда за наемане
на работа, включително случаи на незаконно
извършване на трудова дейност на български
граждани на територията на съответната държава и на чужди граждани на територията на
Република България;
16. организира и координира международната дейност на Главната инспекция по труда;
17. подготвя сключването на международни
споразумения и спогодби, по които страна е
Главната инспекция по труда, включително
разработва проекти на споразумения и спогодби и организира тяхното съгласуване и
подписване;
18. организира и координира изпълнението
на международни споразумения и спогодби, по
които страна е Главната инспекция по труда;
19. координира дейността по планиране,
подготовка, управление, изпълнение, контрол и
отчитане на проекти, в които участва Главната
инспекция по труда;
20. събира и систематизира информация във
връзка с възможностите за участие на Главната
инспекция по труда в международни програми
и проекти;
21. организира и осигурява информационно
участието на служителите на Главната инспекция
по труда в международни събития и прояви;
22. води международната кореспонденция
на Главната инспекция по труда;
23. организира и осъществява протоколната
дейност на Главната инспекция по труда.“
§ 8. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „юрисконсултите“ се
поставя запетая и се добавя „както и“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Служителите по ал. 2 в дирекция „Безопасност на труда и анализ на контролната
дейност“, в дирекция „Трудови правоотношения
и правно осигуряване“ и в дирекция „Международна трудова миграция“ имат компетентност
на инспектор по труда за цялата територия на
Република България.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 9. Приложението към чл. 7, ал. 2 се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 7, ал. 2
Численост на персонала в Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ – 491 щатни
бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
24
в т. ч.:
дирекция „Управление на човешките
ресурси“
14
дирекция „Финансово-стопански дейности“
10
Специализирана администрация
463
в т. ч.:
дирекция „Безопасност на труда и анализ на
контролната дейност“
18
дирекция „Трудови правоотношения и
правно осигуряване“
12
дирекция „Международна трудова
миграция“
9
дирекции „Инспекция по труда“ – 20
424“.

§ 10. Създава се приложение № 2 към
чл. 11, т. 4:
„Приложение № 2
към чл. 11, т. 4
Дирекции „Инспекция по труда“
Наименование

Седалище

1

2

Дирекция „Инспекция по Благоевград
труда“
Дирекция „Инспекция по Бургас
труда“
Дирекция „Инспекция по Варна
труда“
Дирекция „Инспекция по Велико Търново
труда“
Дирекция „Инспекция по Враца
труда“
Дирекция „Инспекция по Габрово
труда“
Дирекция „Инспекция по Добрич
труда“
Дирекция „Инспекция по Кърджали
труда“
Дирекция „Инспекция по Ловеч
труда“
Дирекция „Инспекция по Монтана
труда“
Дирекция „Инспекция по Пазарджик
труда“
Дирекция „Инспекция по Плевен
труда“
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2

Дирекция „Инспекция по Пловдив
труда“
Дирекция „Инспекция по Търговище
труда“
Дирекция „Инспекция по Русе
труда“
Дирекция „Инспекция по Сливен
труда“
Дирекция „Инспекция по София
труда“
Дирекция „Инспекция по София
труда“
Дирекция „Инспекция по Стара Загора
труда“
Дирекция „Инспекция по Шумен
труда“

“

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3864

РЕШЕНИЕ № 271
ОТ 30 АПРИЛ 2010 Г.

за предоставяне на концесия за добив на не
метални полезни изкопаеми – индустриални
минера ли – к варцови п ясъци – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за
подземните богатства, от находище „Чеири
те“, разположено в землището на с. Здравец
и с. Аврен, община Аврен, област Варна
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства и § 86 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет
експлоатация на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – кварцови пясъци, представляващи изключителна държавна собственост,
от находище „Чеирите“, разположено в землището на с. Здравец и с. Аврен, община Аврен,
област Варна, който се извършва със средства
на концесионера и на негов риск. Площта, пок
риваща находището, е с размер 0,108 кв. км и
е индивидуализирана с координатите на точки
на контура на запасите и ресурсите от № 1 до
№ 10 в координатна система „1970 г.“.
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2. Определя концесионна площ с размер
0,176 кв. км, включваща площта, покриваща
находище „Чеирите“ и необходимите площи
за осъществяване на дейността по концесията.
Концесионната площ е индивидуализирана с
координатите на точки от № 11 до № 20 в
координатна система „1970 г.“ съгласно приложението.
3. Концесионерът няма право да извършва
търсене, проучване и добив на подземни богатства в предоставената му допълнителна площ,
освен ако получи специално разрешение или
концесия за това при условията и по реда на
действащото законодателство.
4. Определя срок на концесията 35 години.
5. Определя за концесионер „Девня цимент“ – АД, Девня – титуляр на Удостоверение
за търговско откритие № 0311 от 21 април
2008 г., издадено от Министерството на околната среда и водите.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра,
околната среда, водите, защитените със закон
територии и обекти, правата върху земите от
държавния горски фонд и земеделските земи,
културните ценности, националната сигурност,
отбраната на страната и обществения ред.
6.2. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с
писмено съгласие на концедента при условията
на чл. 25 от Закона за подземните богатства.
6.3. Добивът на подземното богатство по
т. 1 започва след съгласуване с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и
с министъра на околната среда и водите на
цялостен работен проект за добив и първична преработка, изготвен след положително
решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) (или решение да не се
извършва ОВОС), както и след утвърждаване
от министъра на околната среда и водите на
план за управление на отпадъците.
6.4. Всички дейности по предоставената
концесия се извършват в съответствие с установените в страната технически и технологични
стандарти.
6.5 Концесионерът да не разкрива и предоставя на трети лица придобитата геоложка
и техническа документация и информация,
свързана с обекта на концесията, без изрично
писмено съгласие от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
6.6. Добивът се извършва със средства,
осигурени от концесионера и на негов риск.
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6.7. 3а осъществяване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства от находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите
за срока на концесията подземни богатства, за
които е предоставена концесията;
7.1.3. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на находището, складиране, преработка, транспорт
и продажба на подземните богатства, за които
е предоставена концесията;
7.1.4. да складира отпадъците от добива
и преработката на подземното богатство въз
основа на проекти, съгласувани с министъра
на икономиката, енергетиката и туризма и с
министъра на околната среда и водите;
7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи
и за срока на концесията да добива полезни
изкопаеми от минните отпадъци, получени в
резултат на дейностите по концесията;
7.1.6. да ползва минните отпадъци от добива
и първичната преработка за срока на концесията.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните цялостен
работен проект и годишни работни проекти
за добив и първична преработка;
7.2.1.2. прилага методи, технологии и системи, ограничаващи отрицателното въздействие
върху земните недра и околната среда;
7.2.1.3. извлича оптимално запасите и ресурсите при добива им от земните недра и
съдържащите се в тях полезни компоненти при
първичната им преработка;
7.2.1.4. спазва изискванията за депониране
и съхраняване на почвените материали и минните отпадъци;
7.2.1.5. осигури опазването и възстановяването на околната среда, безопасността и
здравето на работещите, както и опазването
на културните ценности;
7.2.2. да внася концесионно плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да извърши инвестиции за първия
5-годишен период от срока на концесията в
размер не по-малък от 787 000 лв.;
7.2.4. да изработи и съгласува с компетентните държавни органи в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
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7.2.4.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка, съдържащ и дейности по
техническа ликвидация и/или консервация на
миннодобивния обект, рекултивация на засегнатите земи и график за тяхното изпълнение;
7.2.4.2. изменения и допълнения на цялостния
работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това;
7.2.4.3. годишни работни проекти за добив
и първична преработка;
7.2.4.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект
и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.4.5. годишни работни проекти за ликвидация и/или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.5. да уведомява концедента и компетентните държавни органи при условия и по
ред, определени в концесионния договор, за
всяко обстоятелство, което може да създаде
опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за без
опасността и здравето на населението, както и
от разрушаване или увреждане на културните
ценности;
7.2.6. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да спре изпълнението на всички или на част от дейностите по
концесията, както и да приеме и търпи трети
лица да добиват подземни богатства от предоставения обект;
7.2.7. да съставя и води пълна и подробна
геоложка и техническа документация за дейностите по концесията и да я предоставя за
проверка в съответствие с условията на сключения договор;
7.2.8. да представя в срокове, при условия
и по ред, определени в концесионния договор:
7.2.8.1. тримесечни отчети за добитите количества кварцов пясък, реализираните сделки
и среднопретеглените продажни цени по оперативни данни за съответния период;
7.2.8.2. окончателен годишен отчет за добитите количества кварцов пясък, реализираните
сделки и среднопретеглените продажни цени
за съответната година;
7.2.8.3. отчет за изпълнението на съответния
годишен работен проект за добив и първична
преработка и за изменението на запасите и
ресурсите през изтеклата година;
7.2.8.4. доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи;
7.2.9. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на
оправомощени органи и/или лица;
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7.2.10. да извърши техническа ликвидация
и рекултивация за своя сметка при условия и
в срокове, определени в одобрения проект за
ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи;
7.2.11. при прекратяване на концесионния
договор да предаде държането на находището
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията на концесионера,
включително чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост – върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. да прекрати едностранно концесионния
договор при неизпълнение от страна на концесионера на задълженията по това решение и по
договора, както и при нарушаване условията
на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор.
8. Определя за начален срок на концесията
датата на влизане в сила на концесионния договор. Концесионният договор влиза в сила от
датата на подписването му от страните.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на
задълженията за концесионно плащане, лихви
и неустойки, както следва:
9.1.1. за първата година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 2000 лв. и
се представя в двумесечен срок от сключването
на концесионния договор;
9.1.2. за втората година от срока на концесията банковата гаранция е в размер 2000 лв.
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година;
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9.1.3. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 50 на сто от дължимото
концесионно плащане за предходната година
и се представя на концедента до 31 януари на
съответната календарна година.
9.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и за
рекултивация на засегнатите земи. Видът на
финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните
в концесионния договор.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
и при забавено изпълнение на договорните
задължения. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както
и видът и размерът на санкциите се определят
в концесионния договор.
10. Определя парично концесионно плащане за единица добито подземно богатство за
съответния период, както следва:
10.1. Четири на сто от среднопретеглената
продажна цена за съответния период, която се
определя на основата на данни, предоставени
от концесионера, но не по-ниска от пазарната
цена, определена на базата на неконтролирани
сделки между несвързани лица, а при износ – не
по-ниска от минималната цена за съответния
продукт по данни от „Минералс Прайз Уотч“.
10.2. Концесионното плащане за единица
добито подземно богатство е не по-ниско от
0,44 лв./тон и се индексира ежегодно с процента на увеличение на цените на неметални
полезни изкопаеми – индустриални минерали,
по информация от Националния статистически
институт при базова статистическа информация за 2005 г.
10.3. Концесионерът внася минимално годишно концесионно плащане на база 50 000 тона
кварцови пясъци и предвидените стойности за
единица добито подземно богатство по т. 10.2.
10.4. Концесионното плащане се внася от
концесионера на 4 вноски 4 пъти годишно до 15
дни след изтичане на съответното тримесечие
по сметка, посочена от концедента. Начинът
на изчисляване и сроковете за заплащане се
определят в концесионния договор.
10.5. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.1 и на минималното концесионно плащане по т. 10.3 се променят с допълнително
споразумение към концесионния договор при
промяна на законодателството, уреждащо реда
за неговото определяне.
11. Концесионното плащане се дължи от
момента на въвеждане в експлоатация на
находището, но не по-късно от 6 месеца от
сключването на концесионния договор.
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12. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация или консервация на
миннодобивния обект и за рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва
добив на подземни богатства.
13. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма внася по бюджета на община Аврен,
област Варна, при условията и в сроковете по
т. 10.4 30 на сто от внесеното от концесионера
концесионно плащане.
14. Упълномощава министъра на икономиката, енергетиката и туризма:
14.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Девня цимент“ – АД,
Девня, в 3-месечен срок от влизането в сила
на решението за предоставяне на концесия.
14.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
случаите по неговото прекратяване.
14.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
14.4. Да предявява вземанията на концедента
по съдебен ред.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение към т. 2
Координатен регистър на концесионна площ
на находище „Чеирите“ в координатна система
„1970 г.“
№

X (m)

Y (m)

11.

4674212,88

9625475,14

12.

4674144,67

9625383,33

13.

4674227,53

9625241,91

14.

4674413,81

9625048,12

15.

4674558,93

9624976,48

16.

4674639,80

9625161,78

17.

4674610,96

9625233,82

18.

4674613,80

9625319,29

19.

4674611,60

9625426,94

20.

4674310,65

9625572,14
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ОСМИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ

към Устава на Всемирния пощенски съюз
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 11 март 2010 г. – ДВ,
бр. 24 от 2010 г. В сила от 1 януари 2010 г.)
Пълномощните представители на Правителствата на страните членки на Всемирния
пощенски съюз, събрани на Конгрес в Женева,
на основание член 30, параграф 2 от Устава
на Всемирния пощенски съюз, сключен на 10
юли 1964 г. във Виена, приеха, при условие за
ратифициране, следните изменения в горепосочения Устав.
Член І
(Член 1а изменен)
Определения
1. За целите на Актовете на Всемирния
пощенски съюз споменатите по-долу термини
са определени, както следва:
1.1. Пощенска услуга: съвкупност от пощенски услуги, чийто обхват е определен от
органите на Съюза. Основните задължения,
които се свързват с тези услуги, се състоят в
това да се отговори на някои социални и икономически цели на страните членки, като се
осигури приемането, сортирането, пренасянето
и доставянето на пощенските пратки.
1.2. Страна членка: страна, която изпълнява
условията, изброени в член 2 на Устава.
1.3. Единна пощенска територия (една и
съща пощенска територия): задължение за
страните, договарящи Актовете на ВПС, да
осигуряват на реципрочен принцип размяната
на писмовни пратки при спазване на свободата
на транзита и да обработват пратките, произхождащи от другите територии и преминаващи
транзитно през техните страни, безпристрастно
и по начина, по който обработват собствените
си пощенски пратки.
1.4. Свобода на транзита: принцип, съобразно
който междинната страна членка е задължена да
гарантира пренасянето на пощенските пратки,
които са є предадени за транзитно преминаване
към друга страна членка, като запазва за тази
поща същото третиране, каквото прилага за
пратките от вътрешния си режим.
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1.5. Писмовни пратки: пратки, описани в
Конвенцията.
1.6. Международна пощенска услуга: операции или пощенски услуги, регламентирани
от Актовете. Съвкупност от тези операции или
услуги.
1.7. Избран оператор: всяко правителствено или неправителствено ведомство, което
е избрано официално от страната членка да
осигурява върху нейната територия експлоатацията на пощенските услуги и да изпълнява
свързаните с тях задължения, произтичащи от
актовете на Съюза.
1.8. Резерва: резерва, нарушаваща разпоредба, чрез която страната членка цели да
изключи или да промени юридическия ефект
на клауза на акт, различен от Устава и от Общия правилник, при прилагането му от тази
страна членка. Всяка резерва трябва да бъде
съвместима с предмета и целта на Съюза, така
както са определени в предговора и в член 1 на
Устава. Тя трябва да бъде надлежно мотивирана
и одобрена от мнозинството, постигнато при
одобряването на акта, и да бъде включена в
Заключителен протокол към този акт.
Член ІІ
(Член 4 изменен)
Извънредни отношения
Страните членки, чиито избрани оператори
обслужват територии, които не са включени
в Съюза, са длъжни да бъдат посредници на
останалите страни членки. Разпоредбите на
Конвенцията и на нейните правилници се прилагат при тези извънредни отношения.
Член ІІІ
(Член 8 изменен)
Ограничени съюзи. Специални споразумения
1. Страните членки или техните избрани
оператори, ако законодателството на тези страни
членки не забранява това, могат да основават
Ограничени съюзи и да сключват специални
споразумения, свързани с международната пощенска услуга, при условие да не включват в
тях разпоредби, които са по-неблагоприятни за
обществото от тези, предвидени в актовете, по
които заинтересованите страни членки са страни.
2. Ограничените съюзи могат да изпращат
наблюдатели на конгресите, конференциите и заседанията на Съюза, на Административния съвет,
както и на Съвета по пощенска експлоатация.
3. Съюзът може да изпраща наблюдатели
на конгресите, конференциите и заседанията
на Ограничените съюзи.
Член ІV
(Член 11 изменен)
Присъединяване или приемане в Съюза. Ред
1. Всеки член на Организацията на обединените нации може да се присъедини към Съюза.
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2. Всяка суверенна страна, която не е член
на Организацията на обединените нации, може
да поиска приемането є в качеството на страна – членка на Съюза.
3. Присъединяването или искането за приемане в Съюза трябва да съдържа официална
декларация за присъединяване към Устава и към
задължителните актове на Съюза. То се изпраща
от правителството на заинтересованата страна
до Генералния директор на Международното
бюро, който съобразно случая уведомява за
присъединяването или се допитва до страните
членки относно искането за приемане.
4. Страната, която не членува в Организацията на обединените нации, се смята за приета
в качеството є на страна членка, ако нейното
искане е одобрено най-малко от две трети от
страните – членки на Съюза. Страните членки, които не са отговорили в срок от четири
месеца от датата на започване на допитването,
се смятат за въздържали се.
5. Генералният директор на Международното
бюро уведомява правителствата на страните
членки за присъединяването или приемането в
качеството на член. То влиза в сила от датата
на това уведомление.
Член V
(Член 22 изменен)
Актове на Съюза
1. Уставът е основният Акт на Съюза. Той
съдържа органическите правила на Съюза и
не може да бъде предмет на резерви.
2. Общият правилник съдържа разпоредбите,
осигуряващи прилагането на Устава и функционирането на Съюза. Той е задължителен
за всички страни членки и не може да бъде
предмет на резерви.
3. Всемирната пощенска конвенция, Правилникът за писмовните пратки и Правилникът за
пощенските колети съдържат единните правила,
които се прилагат за международната пощенска
услуга, както и разпоредбите, отнасящи се до
услугите за писмовните пратки и за пощенските
колети. Тези актове са задължителни за всички
страни членки. Страните членки имат грижата
техните избрани оператори да изпълняват задълженията, които произтичат от Конвенцията
и от нейните правилници.
4. Споразуменията на Съюза и техните правилници уреждат услугите, различни от тези
за писмовните пратки и пощенските колети,
между страните членки, които са страни по тези
споразумения. Те са задължителни само за тези
страни членки. Страните членки, които са ги
подписали, имат грижата техните избрани оператори да изпълняват задълженията, произтичащи
от Споразуменията и от техните правилници.
5. Правилниците, които съдържат приложните мерки, необходими за изпълнението на
Конвенцията и на Споразуменията, се изготвят
от Съвета по пощенска експлоатация съгласно
решенията, взети от Конгреса.
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6. Заключителните протоколи, които евентуално се прилагат към актовете на Съюза,
посочени в параграфи от 3 до 5, съдържат
резервите към тези актове.
Член VІ
(Член 25 изменен)
Подписване, заверяване, ратифициране и други
начини на одобрение на актовете на Съюза
1. Актовете на съюза, произтичащи от Конгреса, се подписват от пълномощните представители на страните членки.
2. Правилниците се заверяват от председателя и от Генералния секретар на Съвета по
пощенска експлоатация.
3. Уставът се ратифицира от подписалите го
страни във възможно най-кратък срок.
4. Одобрението на актовете на Съюза, с
изключение на Устава, се извършва в съответствие с националното законодателство на
всяка подписала ги страна.
5. Ако една страна членка не ратифицира
Устава и не одобри останалите подписани от
нея актове, Уставът и останалите актове остават валидни за страните членки, които са ги
ратифицирали или одобрили.
Член VІІ
(Член 29 изменен)
Представяне на предложения
1. Всяка страна членка има право да представи на Конгреса или между два Конгреса
предложения, свързани с актовете на Съюза,
по които тя е страна.
2. Във всички случаи предложенията, свързани с Устава и Общия правилник, могат да бъдат
представяни за разглеждане само на Конгреса.
3. Освен това предложенията, свързани с
правилниците, се представят пряко на Съвета по
пощенска експлоатация, но те трябва да бъдат
изпратени предварително от Международното
бюро до всички страни членки и до техните
избрани оператори.
Член VІІІ
(Член 32 изменен)
Арбитраж
В случай на разногласие между две или няколко страни членки, свързано с тълкуването
на актовете на Съюза или с отговорността за
страната членка, произтичаща от прилагането
на тези актове, спорният въпрос се урежда с
арбитражно решение.
Член ІХ
Присъединяване към Допълнителния протокол
и към останалите актове на Съюза
1. Страните членки, които не са подписали
този протокол, могат да се присъединят към
него по всяко време.
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2. Страните членки, които са страни по
подновените от Конгреса актове, но не са ги
подписали, са длъжни да се присъединят към
тях във възможно най-кратък срок.
3. Инструментите по присъединяването, отнасящи се до случаите, посочени в параграфи
1 и 2, трябва да бъдат изпратени до Генералния директор на Международното бюро. Той
уведомява за това депозиране правителствата
на страните членки.
Член X
Привеждане в изпълнение и срок на действие
на Допълнителния протокол към Устава на
Всемирния пощенски съюз
Този Допълнителен протокол към Устава
на Всемирния пощенски съюз се привежда в
изпълнение от 1 януари 2010 г. и остава в сила
за неопределено време.
В уверение на което, пълномощните представители на правителствата на страните членки
съставиха този Допълнителен протокол, който
ще има същата сила и същата стойност, както
ако разпоредбите, които съдържа, бяха включени
в самия текст на Устава, и го подписаха в един
екземпляр, който е депозиран при Генералния
директор на Международното бюро. Копие от
този екземпляр ще бъде предадено от Международното бюро на Всемирния пощенски съюз
на всяка една от подписалите го страни.
Съставен в Женева на 12 август 2008 г.
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ПЪРВИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Общия правилник на Всемирния по
щенски съюз
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 11 март 2010 г. – ДВ,
бр. 24 от 2010 г. В сила от 1 януари 2010 г.)
Пълномощните представители на Правителствата на страните – членки на Всемирния
пощенски съюз, събрани на Конгрес в Женева,
на основание член 22, параграф 2 от Устава,
сключен във Виена на 10 ноември 1964 г.,
приеха, по общо съгласие и с уговорката на
член 25, параграф 4 на гореспоменатия Устав,
следните изменения в Общия правилник.
Член І

(Член 101а)
Функции на Конгреса
1. На основание на предложенията на страните членки, на Административния съвет и на
Съвета по пощенска експлоатация Конгресът:
1.1. определя общите политики за осъществяването на мисията и на целта на Съюза,
изложени в предговора на Устава и в член 1
от него;
1.2. разглежда и приема при необходимост
предложенията за изменение на Устава, на
Общия правилник, на Конвенцията и на спо-
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разуменията, формулирани от страните членки
и Съветите, в съответствие с член 29 на Устава
и член 122 на Общия правилник;
1.3. определя датата на влизане в сила на
актовете;
1.4. приема своя вътрешен правилник и
свързаните с него изменения;
1.5. разглежда пълните доклади за работата,
представени съответно от Административния
съвет, Съвета по пощенска експлоатация и
Консултативния комитет в съответствие с разпоредбите на членове 103, 105 и 107 на Общия
правилник, които обхващат периода, изтекъл
от предходния Конгрес;
1.6. приема стратегията на Съюза;
1.7. определя максималния размер на разходите на Съюза в съответствие с член 21 на
Устава;
1.8. избира страните членки, които заседават в Административния съвет и в Съвета по
пощенска експлоатация;
1.9. избира Генералния директор и Заместник
генералния директор на Международното бюро;
1.10. определя с резолюция тавана на разходите, понасяни от Съюза за производството
на документи, на немски, на китайски, на
португалски и на руски език.
2. Конгресът в качеството си на върховен
орган на Съюза разглежда други въпроси, свързани конкретно с пощенските услуги.
Член ІІ
(Член 102 изменен)
Състав, функциониране и заседания на Адми
нистративния съвет
(Устав, член 17)
1. Административният съвет се състои от
четиридесет и един членове, които изпълняват
своите функции през време на периода, който
разделя два последователни Конгреса.
2. Председателството на Съвета се полага по
право на страната членка – домакин на Конгреса. В случай че тази страна членка се откаже
от него, тя става член по право и въз основа
на това географската група, към която тя принадлежи, разполага с едно допълнително място,
за което не важат ограниченията, предвидени в
параграф 3. В този случай Административният
съвет избира за председател един от членовете,
принадлежащи към географската група, в която
участва и страната членка домакин.
3. Останалите четиридесет членове на Административния съвет се избират от Конгреса
въз основа на справедливо географско разпределение. Най-малко половината от членовете
се подновяват на всеки Конгрес; никоя страна
членка не може да бъде избирана последователно от три Конгреса.
4. Всеки член на Административния съвет
определя своя представител, който трябва да
е компетентен в пощенската област.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

5. Функциите на член на Административния
съвет се изпълняват без заплащане. Разходите
по функционирането на този съвет са за сметка
на Съюза.
6. Административният съвет има следните
функции:
6.1. контролира всички дейности на Съюза
в интервала между два Конгреса, като държи
сметка за решенията на Конгреса, като проучва
въпросите, засягащи правителствените политики
в пощенската област, и като се съобразява с
международната политика в регламентацията,
която се отнася до търговията с услуги и конкуренцията;
6.2. разглежда и одобрява в рамките на своите
компетенции всяко действие, което се счита за
необходимо за съхраняването и укрепването на
качеството на международната пощенска услуга,
както и за нейното модернизиране;
6.3. подпомага, координира и контролира
всички форми на пощенско техническо подпомагане в рамките на международното техническо
сътрудничество;
6.4. разглежда и одобрява двугодишната програма и бюджет и годишните сметки на Съюза;
6.5. разрешава, ако обстоятелствата го
изискват, превишаването на тавана на разходите
съгласно член 128, параграфи от 3 до 5;
6.6. изготвя Финансовия правилник на Всемирния пощенски съюз;
6.7. изготвя правилата, които уреждат Резервния фонд;
6.8. изготвя правилата, които уреждат Специалния фонд;
6.9. изготвя правилата, които уреждат Фонда
за специални дейности;
6.10. изготвя правилата, които уреждат Доброволния фонд;
6.11. осигурява контрола върху дейността
на Международното бюро;
6.12. разрешава, ако това се поиска, избора
на по-нисък клас за членски внос съгласно
условията, предвидени в член 130, параграф 6;
6.13. разрешава промяната на географската
група, ако някоя страна членка я поиска, като
взема предвид становищата, изразени от страните членки, които са членове на засегнатите
географски групи;
6.14. изготвя Статута на персонала, както и
служебните условия на избраните служители;
6.15. създава или премахва работни постове
в Международното бюро, като държи сметка за
ограниченията, свързани с определения таван
на разходите;
6.16. изготвя Правилника на Социалния фонд;
6.17. одобрява двугодишните доклади, изготвени от Международното бюро, за дейностите
на Съюза и за финансовото управление и
представя, ако е необходимо, коментари по тях;
6.18. взема решения за установяване на
контакти със страните членки за изпълнение
на техните функции;
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6.19. след консултация със Съвета по пощенска експлоатация взема решение за установяване на контакти с организации, които не са
наблюдатели по право, разглежда и одобрява
докладите на Международното бюро за взаимоотношенията на Всемирния пощенски съюз с
другите международни органи, взема решения,
които счита за целесъобразни, по воденето на
тези взаимоотношения и развитието, което да
им се даде, определя, когато е необходимо, след
съгласуване със Съвета по пощенска експлоатация и с Генералния секретар международните
организации, асоциациите, предприятията и
квалифицираните лица, които трябва да бъдат
поканени да присъстват на специфичните заседания на Конгреса и на неговите комисии,
когато това е в интерес на Съюза или може
да бъде от полза за работата на Конгреса, и
възлага на Генералния директор на Международното бюро да изпрати необходимите покани;
6.20. изготвя в случаите, когато счете за
необходимо, принципите, които Съветът по
пощенска експлоатация трябва да има предвид,
когато разглежда въпроси, които имат значителни финансови последици (такси, крайни
разходи, транзитни разходи, базови цени за
въздушен транспорт на пощата и подаване в
чужбина на писмовни пратки), наблюдава отблизо проучването на тези въпроси, разглежда
и одобрява предложенията на Съвета по пощенска експлоатация, отнасящи се до същите
теми, за да осигури съответствие с цитираните
по-горе принципи;
6.21. проучва, по молба на Конгреса, на
Съвета по пощенска експлоатация или на страните членки, проблемите от административен,
законодателен и правен характер, интересуващи
Съюза или международната пощенска служба;
на Административния съвет принадлежи правото
да взема решение в горепосочените области
дали е целесъобразно или не да се предприемат
проучванията, поискани от страните членки, в
интервала между Конгресите;
6.22. формулира предложения, които ще се
представят за одобрение или от Конгреса, или
от страните членки, съгласно член 125;
6.23. одобрява в рамките на своите компетенции препоръките на Съвета по пощенска експлоатация относно приемането, ако е
необходимо, на нова регламентация или на
нова практика в очакване Конгресът да вземе
решение по въпроса;
6.24. разглежда годишния доклад, изготвен
от Съвета по пощенска експлоатация, а при
необходимост, и предложенията, направени от
последния;
6.25. предоставя за обсъждане от Съвета по
пощенска експлоатация на теми за проучване
съгласно член 104, параграфи 9 и 16;
6.26. посочва страната домакин на следващия Конгрес в случая, предвиден в член 101,
параграф 4;
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6.27. определя своевременно и след съгласуване със Съвета по пощенска експлоатация
броя на необходимите комисии за успешното
водене на работа на Конгреса и определя техните функции;
6.28. определя след съгласуване със Съвета
по пощенска експлоатация и при условие за
одобрение от Конгреса страните членки, които
са в състояние да:
– поемат функциите на заместник–председатели на Конгреса, както и на председатели
и заместник-председатели на комисиите, като
се съобразява, доколкото е възможно, със
справедливото географско разпределение на
страните членки;
– участват в ограничените комисии на
Конгреса;
6.29. обсъжда и одобрява, съгласувано със
Съвета по пощенска експлоатация, проекта за
стратегия, който се представя пред Конгреса;
6.30. одобрява съставения от Международното бюро, съгласувано със Съвета по пощенска експлоатация, четиригодишен доклад за
резултатите на страните членки при прилагането на стратегията на Съюза, одобрена от
предходния Конгрес, който се представя пред
следващия Конгрес;
6.31. създава рамката за организиране на
Консултативния комитет и одобрява организацията на Консултативния комитет съгласно
разпоредбите в член 106;
6.32. създава критерии за присъединяване
към Консултативния комитет и приема или
отхвърля молбите за присъединяване съобразно тези критерии, след като се увери, че тези
молби са обработени по ускорена процедура
между заседанията на Административния съвет;
6.33. определя своите членове, които ще
влязат в Консултативния комитет;
6.34. приема отчетите, както и препоръките на
Консултативния комитет, провежда обсъждане
по тях и проучва препоръките на Комитета за
представяне пред Конгреса.
7. На първото си съвещание, свикано от
председателя на Конгреса, Административният
съвет избира измежду членовете си четирима
заместник- председатели и приема своя вътрешен правилник.
8. По покана от своя председател Административният съвет се събира по принцип веднъж
в годината в седалището на Съюза.
9. Председателят, заместник–председателите
и председателите на комисиите на Административния съвет, както и председателят на
Групата за стратегическо планиране образуват
Ръководния комитет. Този комитет подготвя и
ръководи дейностите на всяка сесия на Административния съвет. Той одобрява от името на
Административния съвет двугодишния доклад
за дейностите на Съюза, изготвен от Международното бюро, и изпълнява всяка друга задача,
която Административният съвет реши да му
възложи или необходимост от която възникне
в процеса на стратегическото планиране.
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10. Пътните разходи на представителя на
всеки един от членовете на Административния
съвет, участващ в заседанията на този орган,
са за сметка на неговата страна членка. При
все това представителят на всяка от страните
членки, класифицирана сред развиващите се
страни или сред най-слаборазвитите страни
в съответствие със списъците, изготвени от
Организацията на обединените нации, има
право, с изключение за съвещанията, провеждани по време на Конгреса, на възстановяване
на стойността на един самолетен билет за
отиване и връщане в икономична класа или
на един билет в първа класа за железопътен
транспорт, или на стойността на пътуването с
други средства, при условие че тази стойност
не надвишава цената на самолетния билет
отиване и връщане в икономична класа. Същото право се полага и на представителите
на всеки член на комисиите, Работните групи
или останалите органи, когато те се събират
извън Конгреса и сесиите на Съвета.
11. Председателят на Съвета по пощенска
експлоатация представлява същия на заседанията на Административния съвет, в дневния
ред на които фигурират въпроси, отнасящи се
до органа, който той ръководи.
12. Председателят на Консултативния комитет представлява същия на заседанията на
Административния съвет, когато дневният ред
съдържа въпроси, които представляват интерес
за Консултативния комитет.
13. С цел да се осигури ефикасна връзка
между дейностите на двата органа Съветът
по пощенска експлоатация може да определи
представители, които да присъстват на заседанията на Административния съвет в качеството
на наблюдатели.
14. Страната членка, в която се събира Административният съвет, е поканена да участва
в заседанията в качеството на наблюдател, ако
тя не е член на Административния съвет.
15. Административният съвет може да покани
на своите заседания без право на глас всеки
международен орган, всеки представител на
асоциация или на предприятие, както и всяко
квалифицирано лице, което желае да приобщи към дейността си. Той може също така да
покани при същите условия една или повече
страни членки, заинтересовани от въпроси,
предвидени в неговия дневен ред.
16. По тяхна молба посочените по-долу
наблюдатели могат да участват в пленарните
съвещания и в заседанията на комисиите на
административния съвет без право на глас:
16.1. членове на Съвета по пощенска експлоатация;
16.2. членове на Консултативния комитет;
16.3. междуправителствени организации,
които се интересуват от работите на Административния съвет;
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16.4. други страни членки на Съюза.
17. Поради логистични причини Административният съвет може да ограничи броя на
участниците от всеки наблюдател. Той може
също да ограничи и правото им на изказване
по време на обсъжданията.
18. Членовете на Административния съвет
участват ефективно в неговите дейности. Наблюдателите могат по тяхна молба да бъдат
упълномощени да сътрудничат при предприетите
проучвания, като спазват условията, които Съветът може да постави, за да осигури продуктивността и ефикасността на своята работа. Тези
наблюдатели могат също да бъдат привличани да
председателстват работни групи и проектантски
екипи, когато техните познания или техният
опит го изискват. Участието на наблюдателите се
реализира без допълнителни разходи за Съюза.
19. При извънредни обстоятелства наблюдателите могат да бъдат изключвани от заседание
или от част от заседание. Също така правото
им да получават някои документи може да бъде
ограничавано, в случай че поверителността
на темата на заседанието или на документа
го изисква; решението, свързано с подобно
ограничаване, може да бъде взето за всеки
случай поотделно от съответния орган или
неговия председател; за различните случаи се
уведомяват Административният съвет и Съветът
по пощенска експлоатация, ако се касае за въпроси, представляващи особен интерес за този
орган. Впоследствие Административният съвет
може, ако счете за необходимо, да преразгледа
ограниченията след съгласуване със Съвета по
пощенска експлоатация, ако това е необходимо.
Член ІІІ
(Член 103 изменен)
Информация за дейността на Административ
ния съвет
1. След всяка сесия Административният съвет
информира страните членки, техните избрани
оператори, Ограничените съюзи и членовете
на Консултативния комитет за своята дейност,
като им изпраща аналитичен отчет, както и
своите резолюции и решения.
2. Административният съвет представя пред
Конгреса доклад за цялостната си дейност и го
изпраща на страните членки, техните избрани
оператори и на членовете на Консултативния
комитет най-късно два месеца преди откриването на Конгреса.
Член ІV
(Член 104 изменен)
Състав, функциониране и заседания на Съвета
по пощенска експлоатация
(Устав, член 18)
1. Съветът по пощенска експлоатация се
състои от четиридесет членове, които изпълняват своите функции през периода, разделящ
два последователни Конгреса.
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2. Членовете на Съвета по пощенска експлоатация се избират от Конгреса в зависимост
от специфичното географско разпределение.
Двадесет и четири места са запазени за развиващите се страни членки и шестнадесет – за
развитите страни членки. Най-малко една трета
от членовете се подновява на всеки Конгрес.
3. Всеки член на Съвета по пощенска експлоатация определя своя представител, който
изпълнява отговорностите, посочени в актовете
на Съюза в областта на предоставянето на услуги.
4. Разходите по функционирането на Съвета
по пощенска експлоатация са за сметка на Съюза. Неговите членове не получават никакво
възнаграждение. Пътните и дневните разходи
на представителите на страните членки, участващи в Съвета по пощенска експлоатация, са
за сметка на тези страни членки. Във всички
случаи представителят на всяка една от страните, считани в неблагоприятно положение,
съгласно списъците, изготвени от Организацията
на обединените нации, има право, с изключение на заседанията, провеждани по време на
конгреса, да му се заплати равностойността
на един самолетен билет отиване и връщане в
икономична класа или на един билет в първа
класа за железопътен транспорт, или стойността
на пътуването с каквото и да е друго средство,
при условие че тази сума не превишава цената
на самолетния билет за отиване и връщане в
икономична класа.
5. На своето първо заседание, което се свиква
и открива от председателя на Конгреса, Съветът
по пощенска експлоатация избира сред своите
членове председател, заместник-председател и
председателите на Комисиите.
6. Съветът по пощенска експлоатация изработва своя вътрешен правилник.
7. По принцип Съветът по пощенска експлоатация се събира всяка година в седалището
на Съюза. Датата и мястото на заседанието се
определят от неговия председател след съгласуване с председателя на Административния
съвет и с Генералния директор на Международното бюро.
8. Председателят, заместник-председателят
и председателите на Комисиите на Съвета по
пощенска експлоатация образуват Ръководния
комитет. Този комитет подготвя и ръководи
работата на всяка сесия на Съвета по пощенска експлоатация и изпълнява всички задачи,
които Съветът реши да му възложи или чиято
необходимост възникне по време на процеса
на стратегическо планиране.
9. Съветът по пощенска експлоатация има
следните функции:
9.1. провежда проучване на най-важните експлоатационни, търговски, технически, икономически и свързани с техническото сътрудничество
проблеми, както на тези, които представляват
интерес за всички страни членки на Съюза и за
техните избрани пощенски оператори, по-точно
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въпроси, имащи значителни финансови последствия (такси, крайни разходи, транзитни разходи,
базови цени за въздушен транспорт на пощата,
цени за пощенски колети и подаване в чужбина
на писмовни пратки), подготвя информации и
становища за тях и препоръчва какви мерки
следва да се предприемат по отношение на тях;
9.2. пристъпва към преразглеждане на правилниците на Съюза в рамките на шест месеца
след закриване на Конгреса, освен ако Конгресът не реши друго по този въпрос; в случай
на спешна необходимост Съветът по пощенска
експлоатация може също да променя посочените по-горе правилници по време на други
сесии; в двата случая Съветът по пощенска
експлоатация остава зависим от директивите
на Административния съвет по отношение на
политиките и основните принципи;
9.3. координира практическите мерки за
развитието и подобряването на международните
пощенски услуги;
9.4. предприема, при условие за одобрение от Административния съвет в рамките
на неговите компетенции, всякакво действие,
преценено като необходимо за запазването и
подобряването качеството на международните
пощенски услуги и за тяхното модернизиране;
9.5. формулира предложения, които ще бъдат
одобрени било от Конгреса, било от страните
членки; съгласно член 125 одобрението на
Административния съвет се изисква, когато
тези предложения са по въпроси от неговата
компетенция;
9.6. разглежда по искане на страна членка
всяко предложение, което тази страна членка
изпрати в Международното бюро съгласно член
124, изготвя коментари по него и възлага на
бюрото да ги приложи към съответното предложение, преди да го представи за одобрение
от страните членки;
9.7. препоръчва, ако е необходимо, и евентуално след одобрение от Административния
съвет и след консултиране с всички страни
членки приемането на регламентация или на
нова практика, очаквайки Конгресът да вземе
решение по въпроса;
9.8. изготвя и представя под формата на
препоръки към страните членки и техните
избрани оператори нормативи от техническо
и експлоатационно естество и в други области
от своята компетенция, където е необходима
единна практика; също така при необходимост
той извършва промени на нормативите, които
вече е установил;
9.9. представя на Административния съвет
предложения, необходими за изготвянето на
проект на стратегия, който се представя пред
Конгреса;
9.10. одобрява двугодишния отчет, изготвен от Международното бюро за дейността
на Съюза, в частите му, които имат връзка
с отговорностите и функциите на Съвета по
пощенска експлоатация;
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9.11. взема решение за контактите със страните членки и техните избрани оператори за
изпълнение на своите функции;
9.12. предприема проучване по проблемите на образованието и на професионалното
обучение, интересуващи страните членки и
техните избрани оператори, както и новите и
развиващите се страни;
9.13. взема необходимите мерки с цел да
проучи и разпространи опита и на постиженията на някои страни членки и техните
избрани оператори в областта на техниката,
експлоатацията, икономиката и професионалното обучение, които представляват интерес за
пощенските служби;
9.14. проучва настоящото състояние и нуждите на пощенските служби в новите и развиващите се страни и изготвя подходящи препоръки
за начините и средствата за подобряване на
пощенските служби в тези страни;
9.15. взема след съгласуване с Административния съвет съответните мерки в областта на
техническото сътрудничество с всички страни
членки на Съюза и техните избрани оператори
и в частност с новите и развиващите се страни
и с техните избрани оператори;
9.16. разглежда всички други въпроси, които
се представят от член на Съвета по пощенска
експлоатация, от Административния съвет или
от всяка страна членка или избран оператор;
9.17. приема и обсъжда докладите и препоръките на Консултативния комитет и по
отношение на въпросите, които интересуват
Съвета по пощенска експлоатация, проучва
и прави бележки по препоръките, направени
от Консултативния комитет, които ще бъдат
представени пред Конгреса;
9.18. определя своите членове, които ще
участват в Консултативния комитет.
10. На базата на стратегията на Съюза, приета
от Конгреса, и в частност, на частта, отнасяща
се до стратегиите на постоянните органи на
Съюза, Съветът по пощенска експлоатация
изготвя на своята първа сесия след Конгреса
базисна работна програма, която съдържа определен брой тактики, целящи реализирането на
стратегиите. Тази базисна програма, съдържаща
ограничен брой дейности, свързани с актуални
теми и от общ интерес, се преразглежда всяка
година в зависимост от новите реалности и
приоритети, както и от промените, направени
в стратегическия план.
11. С цел да се осигури ефикасна връзка
между дейностите на двата органа Административният съвет може да посочи представители за
участие в заседанията на Съвета по пощенска
експлоатация в качеството на наблюдатели.
12. По тяхно искане изброените по-долу
наблюдатели могат да участват без право на
глас в пленарните съвещания и в заседанията
на Комисиите на Съвета по пощенска експлоатация:
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12.1. членове на Административния съвет;
12.2. членове на Консултативния комитет;
12.3. междуправителствени организации,
които се интересуват от работата на Съвета
по пощенска експлоатация;
12.4. други страни членки на Съюза.
13. Поради логистични причини Съветът
по пощенска експлоатация може да ограничи
броя на участниците от всеки наблюдател. Той
може да ограничи и правото им на изказване
по време на обсъжданията.
14. Членовете на Съвета по пощенска
експлоатация участват ефективно в неговите
дейности. Наблюдателите могат по тяхно искане да бъдат упълномощени да сътрудничат
на предприетите проучвания, като спазват
условията, които Съветът може да създаде, за
да осигури продуктивността и ефикасността на
своята работа. Те могат да бъдат приканени
да председателстват работни групи и екипи
за проекти, когато техните знания и опит го
аргументират. Участието на наблюдателите се
извършва без допълнителни разходи за Съюза.
15. В изключителни случаи наблюдателите
могат да бъдат изключени от заседание или от
част от заседание. Също така тяхното право
да получават някои документи може да бъде
ограничено, в случай че поверителността на
темата на заседанието или на документа го
изисква; решението, свързано с такова ограничение, може да бъде взето за всеки случай
поотделно, от всеки засегнат орган или от
неговия председател; различните случаи се
сигнализират на Административния съвет и
на Съвета по пощенска експлоатация, ако
се касае за въпрос, към който представляват
специален интерес за този орган. Впоследствие
Административният съвет, може, ако счете за
необходимо, да преразгледа ограничението
след консултиране със Съвета по пощенска
експлоатация, когато това е необходимо.
16. Председателят на Консултативния комитет представлява този орган на заседанията на
Съвета по пощенска експлоатация в случаите,
когато дневният ред съдържа въпроси, интересуващи Консултативния комитет.
17. Съветът по пощенска експлоатация може
да покани на своите заседания без право на глас:
17.1. всяка международна организация или
всяко квалифицирано лице, което желае да
приобщи към своята дейност;
17.2. всяка страна членка, която не принадлежи към Съвета по пощенска експлоатация;
17.3. всяка асоциация или предприятие, с
които Съветът желае да се консултира по въпроси, свързани с неговата дейност.
Член V
(Член 105 изменен)
Информация за дейността на Съвета по по
щенска експлоатация
1. След всяка сесия Съветът по пощенска
експлоатация информира страните членки, техните избрани оператори, ограничените съюзи
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и членовете на Консултативния комитет за
своята дейност, като им изпраща аналитичен
отчет, както и своите резолюции и решения.
2. Съветът по пощенска експлоатация изготвя
за Административния съвет годишен отчет за
своята дейност.
3. Съветът по пощенска експлоатация изготвя
за Конгреса доклад за цялостната си дейност и
го изпраща на пощенските администрации на
страните членки на Съюза, на техните избрани
оператори и на членовете на Консултативния
комитет най-късно два месеца преди откриването на Конгреса.
Член VІ
(Член 106 изменен)
Състав, функциониране и заседания на Кон
султативния комитет
1. Консултативният комитет има за цел
да представлява интересите на пощенския
сектор в широкия смисъл на думата, както и
да служи за рамка на ефикасен диалог между
заинтересованите страни. Той включва неправителствени организации, представляващи
клиенти, доставчици на услуги за доставяне,
работнически организации, доставчици на
стоки и услуги, работещи за сектора на пощенските услуги и подобни организации, които
групират частни лица, както и предприятия,
които желаят да допринесат за осъществяването на мисията и на целите на Съюза. Ако
тези организации са регистрирани, те трябва
да бъдат регистрирани в някоя страна – членка на Съюза. Административният съвет и
Съветът по пощенска експлоатация посочват
своите съответни членове, заседаващи като
членове на Консултативния комитет. Извън
членовете, посочени от Административния
съвет и на Съвета по пощенска експлоатация, присъединяването към Консултативния
комитет се определя след осъществяване на
процес на подаване на молба и на нейното
приемане, разработен от Административния
съвет и осъществен съгласно разпоредбите
на чл. 102.6.31.
2. Всеки член на Консултативния комитет
определя своя собствен представител.
3. Разходите по функционирането на Консултативния комитет се разпределят между Съюза
и членовете на Комитета съобразно начините,
определени от Административния съвет.
4. Членовете на Консултативния комитет
не се ползват с никакво възнаграждение или
заплата.
5. Консултативният комитет се реорганизира
след всеки Конгрес съобразно рамката, изработена от Административния съвет. Председателят
на Административния съвет председателства
организационното заседание на Консултативния комитет, по време на което се провеждат
изборите за председателя на споменатия погоре комитет.
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6. Консултативният комитет определя своята
вътрешна организация и изработва своя вътрешен правилник, като взема предвид общите
принципи на Съюза и при условие за одобряване
от Административния съвет след консултиране
със Съвета по пощенска експлоатация.
7. Консултативният комитет се събира два
пъти годишно. По принцип заседанията се
провеждат в седалището на Съюза по време на
сесиите на Административния съвет и на Съвета
по пощенска експлоатация. Датата и мястото
на всяко заседание се определят от председателя на Консултативния комитет, съгласувано
с председателите на Административния съвет
и на Съвета по пощенска експлоатация и с
Генералния директор на Международното бюро.
8. Консултативният комитет изработва своя
собствена програма в рамките на списъка с
функции, посочен по-долу:
8.1. проучва документите и съответните доклади на Административния съвет и на Съвета
по пощенска експлоатация; в изключителни
случаи правото на получаване на някои текстове
или документи може да бъде ограничено, ако
поверителността на темата на заседанието или
документът изисква това; решението, свързано
с подобно ограничение, може да бъде взето
за всеки случай поотделно от всеки засегнат
орган или от неговия председател; различните
случаи се сигнализират на Административния
съвет и на Съвета по пощенска експлоатация, ако се касае за въпроси, представляващи
особен интерес за този орган; впоследствие
Административният съвет може, ако счете за
необходимо, да преразгледа ограниченията
след консултиране със Съвета по пощенска
експлоатация, ако това е необходимо;
8.2. провежда проучвания и обсъжда въпроси,
важни за членовете на Консултативния комитет;
8.3. проучва въпросите, касаещи сектора
на пощенските услуги, и представя доклади
по тези въпроси;
8.4. подпомага работата на Административния съвет и на Съвета по пощенска експлоатация, по-конкретно чрез представяне
на доклади и препоръки и чрез представяне
на професионални становища по искане на
двата Съвета;
8.5. прави препоръки пред Конгреса при
условие за предварително одобрение от Административния съвет и за въпросите, касаещи
Съвета по пощенска експлоатация, посредством
проучване и коментари от негова страна.
9. Председателят на Административния
съвет и председателят на Съвета по пощенска
експлоатация ги представляват на заседанията
на Консултативния комитет в случаите, когато
дневният ред на заседанията съдържа въпроси,
интересуващи тези органи.
10. За да осигури ефикасна връзка с органите на Съюза, Консултативният комитет може
да определи свои представители за участие в
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заседанията на Конгреса, на Административния
съвет и на Съвета по пощенска експлоатация,
както и на техните съответни комисии в качеството на наблюдатели без право на глас.
11. При искане от тяхна страна членовете на
Консултативния комитет могат да присъстват
на пленарните съвещания и на заседанията на
комисиите на Административния съвет и на
Съвета по пощенска експлоатация съгласно
членове 102.16 и 104.12. Те могат също така да
участват в работата на проектните екипи и на
работните групи в рамките на членове 102.18 и
104.14. Членовете на Консултативния комитет
могат да участват в Конгреса в качеството на
наблюдатели без право на глас.
12. При искане от тяхна страна наблюдателите, посочени по-долу, могат да вземат участие
в заседанията на Консултативния комитет без
право на глас:
12.1. членове на Административния съвет и
на Съвета по пощенска експлоатация;
12.2. междуправителствени организации,
интересуващи се от работата на Консултативния комитет;
12.3. ограничени съюзи;
12.4. други членове на Съюза.
13. Поради логистични причини Консултативният комитет може да ограничи броя на
участниците от всеки наблюдател. Той може
също да ограничи и правото им да вземат
думата по време на обсъжданията.
14. В изключителни случаи наблюдателите
могат да бъдат изключени от заседание или
от част от заседание. Също така правото им
да получават някои документи може да бъде
ограничено, в случай че поверителността на
темата на заседанието или на документа го
изисква; решението за подобно ограничение
може да бъде взето за всеки случай поотделно
от всеки засегнат орган или от неговия председател; различните случаи се сигнализират
на Административния съвет и на Съвета по
пощенска експлоатация, ако се касае за въпроси, представляващи особен интерес за този
орган. Впоследствие Административният съвет
може, ако прецени за необходимо, да преразгледа ограниченията след консултиране със
Съвета по пощенска експлоатация, ако това
е необходимо.
15. Международното бюро под отговорността
на Генералния директор осигурява секретариата
на Консултативния комитет.
Член VІІ
(Член 107 изменен)
Информация за дейността на Консултативния
комитет
1. След всяка сесия Консултативният комитет информира Административния съвет и
Съвета по пощенска експлоатация за своите
дейности, като изпраща на председателите на
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тези органи, между другото, аналитични отчети
на своите заседания, както и своите препоръки
и становища.
2. Консултативният комитет изготвя за
Административния съвет годишен доклад за
дейността си и изпраща един екземпляр от
него на Съвета по пощенска експлоатация.
Този доклад се включва в документацията,
която Административният съвет предоставя
на страните – членки на Съюза, на техните
избрани оператори и на ограничените съюзи
съгласно член 103.
3. Консултативният комитет представя пред
Конгреса доклад за цялостната си дейност и
го изпраща на страните – членки на Съюза, и
на техните избрани оператори най-късно два
месеца преди откриването на Конгреса.
Член VІІІ
(Член 110 изменен)
Езици, използвани за документацията, разиск
ванията и служебната кореспонденция
1. За документацията на Съюза се използват френски, английски, арабски и испански
език. Използват се също така немски, китайски, португалски и руски език, при условие че
производството на документацията, изготвена
на тези езици, се ограничава до най-важната
основна документация. Други езици също се
използват, при условие че страните членки,
които са направили искане за тях, поемат
всички разходи.
2. Страната или страните членки, които
са поискали език, различен от официалния,
образуват езикова група.
3. Документацията се публикува от Международното бюро на официалния език, както и
на езиците на образуваните езикови групи или
пряко, или чрез посредничеството на регионалните бюра на тези групи съгласно начините,
договорени с Международното бюро. Публикуването на различните езици се извършва
съобразно същия модел.
4. Документацията, публикувана пряко от
Международното бюро, се доставя, доколкото
е възможно, едновременно на всички поискани
езици.
5. Кореспонденцията между страните членки
или техните избрани оператори и Международното бюро, както и между Международното
бюро и трети лица може да се разменя на
всички езици, за които Международното бюро
разполага с преводаческа служба.
6. Разходите по превода на какъвто и да
е език, включително и тези, произтичащи от
разпоредбите на параграф 5, са за сметка на
езиковата група, която е поискала този език.
Страните членки, които използват официалния език, внасят за превода на неофициални
документи парична вноска, чиято сума за единица членски внос е равна на тази, която се
заплаща от страните членки, които използват
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друг работен език на Международното бюро.
Всички останали разходи, свързани с доставянето на документите, са за сметка на Съюза.
Таванът на разходите, понасяни от Съюза за
произвеждането на документи на немски, китайски, португалски и руски език, се определя
с резолюция на Конгреса.
7. Разходите, понасяни от една езикова група,
се разпределят между членовете на тази група
пропорционално на техния членски внос в разходите на Съюза. Тези разходи могат да бъдат
разпределяни между членовете на езиковата
група и на друг принцип на разпределение,
при условие че заинтересованите страни членки се споразумеят по този въпрос и уведомят
Международното бюро за своето решение чрез
посредничеството на говорителя на групата.
8. Международното бюро дава ход на всяка
промяна в избора на език, поискан от страна
членка, в срок не по-дълъг от две години.
9. За разискванията по време на заседанията
на органите на Съюза се допускат френският, английският, испанският и руският език,
посредством преводаческа система, със или
без електронно оборудване, чийто избор се
предоставя на преценката на организаторите
на заседанието след консултация с Генералния
директор на Международното бюро и със заинтересованите страни членки.
10. Други езици също се допускат за разискванията и заседанията, споменати в параграф 9.
11. Делегациите, които използват други
езици, осигуряват симултантен превод на един
от езиците, посочени в параграф 9, или чрез
посочената в същия параграф система, когато
в нея могат да се внесат необходимите технически промени, или чрез отделни преводачи.
12. Разходите по преводаческите услуги се
разпределят между страните членки, използващи същия език, пропорционално на техния
членски внос в разходите на Съюза. Все пак
разходите по инсталирането и поддържането на
техническото оборудване са за сметка на Съюза.
13. Страните членки и/или техните избрани оператори могат да се договорят относно
използвания език за служебна кореспонденция
в своите взаимни отношения. При липса на
такава договореност се използва френският език.
Член ІХ
(Член 112 изменен)
Функции на Генералния директор
1. Генералният директор организира, управлява и ръководи Международното бюро, на което
е законен представител. Той е компетентен да
разпределя длъжностите от степените G 1 до
D 2 и да назначава и да повишава служителите
в тези степени. За назначенията в степените
Р 1 до D 2 той трябва да вземе под внимание
професионалните квалификации на кандидатите,
които са препоръчани от страните членки, от
чиято националност са, или в които упражняват
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своята професионална дейност, като се държи
сметка за справедливо географско-континентално и езиково разпределение. Длъжностите
от степен D 2, доколкото е възможно, трябва
да се заемат от кандидати от други региони,
различни от регионите, от които произхождат
Генералният директор и Заместник генералният
директор, като се държи сметка за доминиращото съображение за ефикасност на работата
на Международното бюро. В случаите, когато
длъжността изисква специални квалификации,
Генералният директор може да потърси външен
кандидат. При назначаването на нов служител
той държи сметка също така за това, че по
принцип лицата, които заемат длъжностите от
степените D 2, D 1 и Р 5, трябва да произхождат
от различни страни – членки на Съюза. При
повишаването на служител в Международното
бюро в степените D 2, D 1 и Р 5 той не е длъжен
да прилага същия принцип. Освен това в процеса на набиране на служители изискванията за
равномерно географско и езиково разпределение
са на по-заден план от заслугите. Генералният
директор информира веднъж годишно Административния съвет за назначенията и повишенията
в категориите от Р 4 до D 2.
2. Генералният директор има следните
функции:
2.1. изпълнява функциите на съхраняващ на
актовете на Съюза и на посредник в процедурата по присъединяване и приемане в Съюза,
както и по излизането от него;
2.2. уведомява официално правителствата
на страните членки за решенията, взети от
Конгреса;
2.3. информира всички страни членки и
техните избрани оператори за Правилниците,
изготвени или изменени от Съвета по пощенска
експлоатация;
2.4. изготвя проекта на годишния бюджет
на Съюза на възможно най-ниското ниво, съвместимо с нуждите на Съюза, и го представя
своевременно за разглеждане от Административния съвет; съобщава бюджета на страните
членки след одобрението от Административния
съвет и го изпълнява;
2.5. изпълнява специфичните дейности,
поискани от органите на Съюза, както и тези,
които му възлагат актовете;
2.6. предприема инициативи за изпълнение
на целите, определени от органите на Съюза,
в рамките на установената политика и на разполагаемите средства;
2.7. представя идеи и предложения пред
Административния съвет и пред Съвета по
пощенска експлоатация;
2.8. след закриването на Конгреса представя
пред Съвета по пощенска експлоатация предложенията относно промените, които трябва да бъдат
направени в правилниците във връзка с решенията на Конгреса, в съответствие с Вътрешния
правилник на Съвета по пощенска експлоатация;
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2.9. изготвя на вниманието на Административния съвет и на основание на указанията,
дадени от съветите проекта на стратегия за
представяне пред Конгреса;
2.10. осигурява представителството на Съюза;
2.11. служи като посредник във взаимоотношенията между:
– Всемирния пощенски съюз и ограничените съюзи;
– Всемирния пощенски съюз и Организацията на обединените нации;
– Всемирния пощенски съюз и международните организации, чиито дейности представляват интерес за Съюза;
– Всемирния пощенски съюз и международни институции, асоциации или предприятия, с които органите на Съюза желаят да се консултират или да приобщят
към своята дейност;
2.12. изпълнява функцията на Генерален
секретар на органите на Съюза и в това си
качество, предвид специалните разпоредби на
този Правилник, следи по-конкретно за:
– подготовката и организирането на
дейностите на органите на Съюза;
– изготвянето, произвеждането и разпространението на документите, докладите и протоколите;
– функционирането на секретариата по
време на заседанията на органите на
Съюза;
2.13. присъства на заседанията на органите
на Съюза и взема участие в разискванията без
право на глас с възможността да бъде представляван и от друг.
Член Х
(Член 114 изменен)
Секретариат на органите на Съюза
(Устав, чл. 14, 15, 17 и 18 )
Секретариатът на органите на Съюза се
осигурява от Международното бюро под
отговорността на Генералния директор. Той
изпраща всички документи, публикувани във
връзка с всяка сесия, до страните членки на
органа и до техните избрани оператори, до
страните членки и до техните избрани оператори, които, без да са членове на органа,
сътрудничат в провежданите проучвания, до
ограничените съюзи, както и до други страни
членки и до техните избрани оператори, отправили искане за това.
Член ХІ
(Член 116 изменен)
Сведения. Становища. Искания за тълкуване
и за изменение на актовете. Анкети. Намеса
при уреждане на сметки
(Устав, чл. 20, Общ правилник, чл. 124,
125 и 126)
1. Международното бюро по всяко време е
на разположение на Административния съвет,
на Съвета по пощенска експлоатация, на стра-
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ните членки и на техните избрани оператори,
за да им предоставя всички полезни сведения
по въпроси, които се отнасят до службата.
2. То е натоварено по-специално да събира,
координира, публикува и разпространява информация от всякакъв характер, която интересува
международната пощенска услуга; да дава по
искане на заинтересованите страни мнения по
спорни въпроси; да дава ход на искания за тълкуване и за изменение на актовете на Съюза и
изобщо да извършва проучвания, редакционни
и документални дейности, които споменатите
актове му възложат или които биха му се възложили в интерес за Съюза.
3. То извършва анкети по искане на страните
членки или на техните избрани оператори с цел
да се узнае мнението на останалите страни членки
или на техните избрани оператори по определен въпрос. Резултатът от подобна анкета няма
характер на гласуване и формално не обвързва.
4. То може да се намесва в качеството на
служба за компенсация при ликвидирането на
сметки от всякакъв характер, отнасящи се до
пощенските услуги.
Член ХІІ
(Член 118 изменен)
Формуляри, предоставяни от Международното
бюро
(Устав, чл. 20)
Международното бюро е натоварено да
изготвя международните купони-отговор и
по себестойност да снабдява с тях страните
членки или техните избрани оператори, които
са ги поискали.
Член ХІII
(Член 119 изменен)
Актове на ограничени съюзи и специални
споразумения
(Устав, чл. 8)
1. Два екземпляра от актовете на ограничените съюзи и от специалните споразумения,
сключени съгласно член 8 от Устава, трябва да
се изпратят в Международното бюро от службите
на тези съюзи или при липса на такива – от
една от договарящите се страни.
2. Международното бюро следи актовете на
ограничените съюзи и специалните споразумения да не предвиждат по-неизгодни условия
за обществото, отколкото тези, предвидени
в актовете на съюза, и информира страните
членки и техните избрани оператори за съществуването на споменатите по-горе Съюзи и
споразумения. То уведомява Административния
съвет за всяка нередност, установена въз основа
на тази разпоредба.
Член ХІV
(Член 121 изменен)
Двугодишен доклад за дейностите на Съюза
(Устав, чл. 20, Общ правилник, чл. 102.6.17)
Международното бюро изготвя двугодишен
отчет за дейностите на Съюза, който след
одобрението му от Административния съвет
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се изпраща до страните членки и до техните
избрани оператори, до ограничените съюзи и
до Организацията на обединените нации.
Член ХV
(Член 122 изменен)
Ред за представянето на предложения пред
Конгреса
(Устав, чл. 29)
1. При условие на изключенията, предвидени
в параграфи 2 и 5, внасянето на предложения
от всякакъв характер от пощенските администрации на страните членки за разглеждане от
Конгреса се уреждат по следния ред:
а) допускат се предложенията, които пристигат в Международното бюро най-късно шест
месеца преди датата, определена за Конгреса;
б) никакво редакционно предложение не се
приема през периода от шест месеца, който
предхожда датата, определена за Конгреса;
в) предложенията по същество, които пристигат в Международното бюро през периода
между шестия и четвъртия месец преди датата,
определена за Конгреса, се приемат само ако
са подкрепени най-малко от две страни членки;
г) предложенията по същество, които пристигат в Международното бюро през периода
между четвъртия и втория месец преди датата, определена за Конгреса, се приемат само
ако са подкрепени най-малко от осем страни
членки; постъпилите по-късно предложения
не се приемат;
д) декларациите за подкрепа трябва да
пристигнат в Международното бюро в същия
срок както предложенията, за които се отнасят.
2. Предложенията, отнасящи се до Устава
или Общия правилник, трябва да пристигнат в
Международното бюро най-малко шест месеца
преди откриването на Конгреса; тези, които
пристигнат след тази дата, но преди откриването на Конгреса, могат да бъдат взети под
внимание само ако Конгресът реши това при
мнозинството от две трети от страните, представени на Конгреса, и ако са спазени условията,
предвидени в параграф 1.
3. По принцип всяко предложение трябва
да има една цел и да съдържа промени, оправдани от тази цел. Също така всяко предложение, което може да доведе до евентуални
значителни разходи за Съюза, трябва да бъде
придружено с финансова обосновка, изготвена
от страната членка, която е автор, съвместно с
Международното бюро, с цел да се определят
необходимите финансови ресурси за неговото
изпълнение.
4. В заглавието на предложенията от редак
ционен характер страните членки, които ги
представят, поставят бележката „Предложения
от редакционен характер“ и се публикуват от
Международното бюро под номер, следван от
буквата R. Предложенията, които не носят тази
бележка, но по мнение на Международното бюро
имат редакционен характер, се публикуват с
подходяща обяснителна бележка; Международното бюро изготвя списък на тези предложения,
предназначени за Конгреса.
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5. Процедурата, описана в параграфи 1 и 4,
не се прилага към предложенията, отнасящи
се до Вътрешния правилник на Конгресите,
нито към поправките на направените вече
предложения.
Член ХVІ
(Член 123 изменен)
Ред за представяне пред Съвета по пощенска
експлоатация на предложения, свързани с
изготвянето на новите правилници, като се
отчитат решенията, взети от Конгреса
1. Правилниците на Всемирната пощенска
конвенция и на Споразумението, отнасящо се
до услугите по пощенските плащания, се разработват от Съвета по пощенска експлоатация,
като се държи сметка за решенията, взети от
Конгреса.
2. Предложенията, произтичащи от промени,
предложени за внасяне в текстовете на Конвенцията или на Споразумението за услугите по
пощенските плащания, трябва да бъдат представени в Международното бюро едновременно
с предложенията, предназначени за Конгреса,
за които се отнасят. Тези предложения могат
да бъдат подадени от една-единствена страна
членка без подкрепата на други страни членки.
Тези предложения трябва да бъдат изпратени
до всички страни членки най-късно един месец
преди откриването на Конгреса.
3. Останалите предложения, засягащи правилниците, които трябва да бъдат разгледани
от Съвета по пощенска експлоатация с цел
изготвянето на нови правилници през шестмесечния период след Конгреса, трябва да бъдат
представени в Международното бюро не покъсно от два месеца преди Конгреса.
4. Предложенията, засягащи промените,
които трябва да се внесат в правилниците в
резултат на решения на Конгреса, представени
от страните членки, трябва да бъдат получени
в Международното бюро най-късно два месеца преди откриването на Съвета по пощенска
експлоатация. Тези предложения трябва да
бъдат изпратени до всички страни членки и
до техните избрани оператори най-късно един
месец преди откриването на Съвета по пощенска експлоатация.
Член ХVІІ
(Член 124 изменен)
Ред за представяне на предложения между
два Конгреса
(Устав, чл. 29, Общ правилник, чл. 116)
1. За да бъде взето под внимание, всяко
предложение, свързано с Конвенцията или
със Споразуменията и внесено от една страна
членка между два Конгреса, трябва да бъде
подкрепено най-малко от две други страни
членки. Тези предложения остават без послед-
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ствия, когато едновременно с предложението
Международното бюро не получи необходимите
декларации за подкрепа.
2. Тези предложения се изпращат до останалите страни членки чрез посредничеството
на Международното бюро.
3. Предложенията, свързани с правилниците,
не се нуждаят от подкрепа, но се вземат под
внимание от Съвета по пощенска експлоатация,
само ако той одобри спешната необходимост
от това.
Член ХVІІІ
(Член 125 изменен)
Разглеждане на предложения между два Кон
греса
(Устав, чл. 29, Общ правилник, чл. 116 и 124)
1. За всяко предложение, което се отнася
до Конвенцията, Споразуменията и техните
Заключителни протоколи, се спазва следният
ред: когато една страна членка е изпратила
предложение до Международното бюро, то го
изпраща за проучване до всички страни членки.
Те разполагат със срок от два месеца за проучване на предложението и при необходимост да
изпратят своите бележки до Международното
бюро. Поправки не се допускат. В края на този
двумесечен срок Международното бюро изпраща до страните членки всички бележки, които
е получило, и приканва всяка страна членка,
която има право на глас, да гласува „за“ или
„против“ предложението. Страните членки,
които не са изпратили своя вот в двумесечен
срок, се смятат за въздържали се. Цитираните
по-горе срокове текат от датата на циркулярните
писма на Международното бюро.
2. Предложенията за изменения в правилниците се разглеждат от Съвета по пощенска
експлоатация.
3. Ако предложението засяга Споразумение
или Заключителния му протокол, единствено
страните членки, които са страни по това
Споразумение, могат да участват в действията,
посочени в параграф 1.
Член ХІХ
(Член 126 изменен)
Уведомяване за решенията, приети между два
Конгреса
(Устав, чл. 29, Общ правилник, чл. 124 и 125)
1. Измененията, внесени в Конвенцията, в
Споразуменията и в Заключителните протоколи на тези актове са обект на уведомление
от Генералния директор на Международното
бюро до правителствата на страните членки.
2. Измененията, внесени от Съвета по
пощенска експлоатация в правилниците и в
техните Заключителни протоколи, се съобщават на страните членки и на техните избрани
оператори от Международното бюро. Същото
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се отнася и до тълкуванията, предвидени в член
36, параграф 3 от Конвенцията и в съответните
разпоредби на Споразуменията.
Член ХХ
(Член 128 изменен)
Определяне и уреждане на разходите на Съюза
(Устав, чл. 22)
1. С уговорката на разпоредбите, предвидени
в параграфи 2 и 6, годишните разходи, отнасящи се до дейностите на органите на Съюза,
не трябва да превишават посочените по-долу
суми за 2009 и следващите години: 37 000 000
швейцарски франка за годините 2009 и 2010;
37 235 000 швейцарски франка за годините 2011
и 2012. Основният лимит за 2012 г. се прилага
и през следващите години в случай на отлагане
на Конгреса, предвиден за 2012 г.
2. Разходите, предвидени за провеждане на
следващия Конгрес (командировки на секретариата, транспортни разходи, разходи, свързани
с инсталирането на техническо оборудване за
симултантен превод, разходи за изработване
на документи по време на Конгреса и др.),
не трябва да надвишават сумата от 2 900 000
швейцарски франка.
3. Административният съвет е упълномощен
да превишава лимитите, определени в параграфи 1 и 2, като държи сметка за увеличените
размери на заплатите, заплащането на вноски
за пенсии и обезщетения, включително обезщетенията за длъжност, приети от Организацията
на обединените нации, за да бъдат прилагани
за нейния персонал, работещ в Женева.
4. Административният съвет е упълномощен
също така да уравнява всяка година сумата на
разходите освен тези, отнасящи се до персонала, в зависимост от швейцарския индекс на
потребителските цени.
5. В отклонение на разпоредбите, предвидени
в параграф 1, Административният съвет или
в случай на изключителна необходимост – Генералният директор, може да разреши превишаване на определените лимити, за да се
извършат важни и непредвидени ремонти на
сградата на Международното бюро, без обаче
сумата на превишаването да може да надмине
125 000 швейцарски франка годишно.
6. В случай че кредитите, предвидени в параграфи 1 и 2, се окажат недостатъчни, за да
се осигури доброто функциониране на Съюза,
те могат да бъдат превишени само с одобрението на мнозинството от страните членки на
Съюза. Всяко допитване трябва да съдържа
пълно изложение на фактите, оправдаващо
едно такова искане.
7. Страните, които се присъединяват към
Съюза или които са приети в качеството на
членки на Съюза, както и тези, които напускат
Съюза, трябва да заплатят размер на членския
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си внос за цялата година, през която е станало действително тяхното присъединяване или
напускане.
8. Страните членки заплащат предварително своята част (членския внос) от годишните
разходи на Съюза в зависимост от бюджета,
изготвен от Административния съвет. Тези части
(членският внос) трябва да бъдат заплатени
най-късно до първия ден на финансовата година, за която се отнася бюджетът. След този
срок дължимите суми носят лихви в полза на
Съюза в размер на 6 % годишно, смятано от
четвъртия месец.
9. Когато просрочените задължения за
членски внос без лихвите, дължими на Съюза
от някоя от страните членки, са равни или
превишават сумата на членския внос на тази
страна членка за двете предходни финансови
години, тази страна членка може да преотстъпи
безусловно на Съюза всички или част от своите
вземания от други страни членки съгласно начините, определени от Административния съвет.
Условията за преотстъпване на вземанията се
определят съгласно споразумение, сключено
между страната членка, нейните дебитори/
кредитори и Съюза.
10. Страните членки, които поради юридически или други причини са в невъзможност да
извършат подобно преотстъпване, се задължават
да сключат план за погасяване на просрочените
задължения по техните сметки.
11. Освен при изключителни обстоятелства
погасяването на просрочени задължения за
дължим членски внос към Съюза не може да
продължава повече от десет години.
12. В изключителни случаи Административният съвет може да освободи някоя страна
членка напълно или частично от дължимите
лихви, ако тази страна е изплатила напълно
своите просрочени задължения.
13. Страна членка може също така да бъде
освободена в рамките на плана за погасяване
на просрочените є плащания одобрен от Административния съвет, напълно или частично
от натрупаните или оставащи лихви; освобождаването обаче зависи от пълното и точно изпълнение на плана за погасяване в рамките на
договорения срок от десет години максимално.
14. За да се облекчи недостигът на паричния фонд на Съюза, се създава Резервен фонд,
сумата на който се определя от Административния съвет. Този фонд се попълва на първо
място от бюджетни излишъци. Той може също
да послужи за уравняване на бюджета или за
намаляване на сумата на членския внос на
страните членки.
15. Що се отнася до временния недостиг
на паричен фонд, правителството на Швейцарската конфедерация отпуска необходимите
краткосрочни аванси съгласно условията,
определени по взаимно съгласие. Това прави-
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телство контролира безплатно състоянието на
финансовите сметки, както и отчетността на
Международното бюро в рамките на определените от Конгреса кредити.
16. Разпоредбите на параграфи 9, 10, 11, 12
и 13 се прилагат по аналогия и за разходите
за превод, фактурирани от Международното
бюро на страните членки, присъединили се
към езиковите групи.
Член ХХІ
(Член 130 изменен)
Класове за членски внос
(Устав, чл. 21, Общ правилник, чл. 115 и 128)
1. Страните членки участват в покриването
на разходите на Съюза според класа за членски
внос, към който принадлежат. Тези класове са
следните:
клас от 50 единици;
клас от 45 единици;
клас от 40 единици;
клас от 35 единици;
клас от 30 единици;
клас от 25 единици;
клас от 20 единици;
клас от 15 единици;
клас от 10 единици;
клас от 5 единици;
клас от 3 единици;
клас от 1 единица;
клас от 0,5 единица, запазена за най-слабо
развитите страни, изброени от Организацията
на обединените нации, както и за други страни,
определени от Административния съвет.
2. Освен класовете за членски внос, изброени в параграф 1, всяка страна членка може
да избере да заплаща по-голям брой единици
членски внос, превишаващ класа за членския
внос, към който тя принадлежи, през минимален период, който е еквивалентен на този
между два Конгреса. Тази промяна се обявява
най-късно по време на Конгреса. В края на
периода между два Конгреса страната членка
се връща автоматично към първоначалния си
брой единици членски внос, освен ако не реши
да заплаща по-висок брой единици членски
внос. Заплащането на допълнителни вноски
увеличава разходите в същия размер.
3. В момента на тяхното приемане или на
тяхното присъединяване към Съюза страните
членки се включват в един от класовете за
членски внос съгласно реда, посочен в член
21, параграф 4 на Устава.
4. Страните членки могат да преминат в
бъдещ план към по-нисък клас за членски
внос, при условие че искането за промяна бъде
изпратено в Международното бюро най-малко
два месеца преди откриването на Конгреса.
Конгресът дава неограничаващо становище по
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повод на тези искания за промяна на класа за
членския внос. Страната членка е свободна
да изпълни становището на Конгреса. Окончателното решение на страната членка трябва
да бъде изпратено до секретариата на Международното бюро преди края на Конгреса. Това
искане за промяна се изпълнява от датата на
влизане в сила на новите финансови разпоредби,
приети от Конгреса. Страните членки, които
не са съобщили желанието си за промяна на
класа за членски внос в предвидените срокове,
остават в класа за членски внос, към който са
принадлежали дотогава.
5. Страните членки не могат да изискват да
бъдат прекласирани едновременно с повече от
един по-нисък клас.
6. Все пак при изключителни обстоятелства,
като природни бедствия, изискващи програми
за международна помощ, Административният
съвет може да разреши по искане на страна
членка един път между два Конгреса временно
прекласиране в един по-нисък клас, ако тя
представи доказателства, че не е в състояние
повече да поддържа членския си внос съобразно първоначално избрания клас. При същите
обстоятелства Административният съвет може
също да разреши временно прекласиране на
страни членки, които не принадлежат към
категорията на най-слаборазвитите страни и
вече включени в клас от 1 единица, като им
позволява да минат в класа от 0,5 единица.
7. В прилагане на разпоредбите в параграф
6 временното прекласиране може да се разреши от Административния съвет за максимален
период от две години или до следващия Конгрес, ако той се проведе преди края на този
период. След изтичането на определения период
съответната страна се включва автоматично в
нейния първоначален клас.
8. В отклонение на разпоредбите, предвидени
в параграфи 4 и 5, преминаванията в по-горен
клас не подлежат на никакво ограничение.
Член ХХІІ
(Член 131 изменен)
Заплащане на материалите, доставяни от
Международното бюро
(Общ правилник, чл. 118)
Материалите, които Международното бюро
изпраща на страните членки и на техните избрани оператори срещу заплащане, трябва да
бъдат платени във възможно най-кратък срок и
не по-късно от шест месеца, смятано от първия
ден на месеца, следващ този на изпращане на
сметката от споменатото по-горе бюро. След
този срок върху дължимите суми се начислява
5 % годишна лихва в полза на Съюза, считано
от деня на изтичане на посочения срок.
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Член ХХІІІ
(Член 132 изменен)
Ред за арбитраж
(Устав 32)
1. В случай на разногласие, което трябва
да бъде уредено чрез помирителен съд, всяка
от страните членки, участваща в спора, избира
една страна членка, която не е пряко заинтересована от спора. Когато няколко страни
членки действат заедно, те се считат за една при
прилагането на разпоредбите в този параграф.
2. В случай че една от спорещите страни
членки не даде ход на предложение за арбитраж
в срок от шест месеца от датата на неговото
изпращане, Международното бюро, ако към
него е отправено искане за това, предлага на
неизпълнилата задължението си страна членка
да определи арбитър или само определя служебно арбитър.
3. Участващите в спора страни могат да се
споразумеят за определяне само на един арбитър,
който може да бъде и Международното бюро.
4. Решението на арбитрите се взема с мнозинство на гласовете.
5. В случай на равенство на гласовете за
уреждане на разногласието арбитрите избират
друга страна членка, също незаинтересована в
спора. При липса на споразумение за избора
тази страна членка се определя от Международното бюро измежду страните членки, които
не са предложени от арбитрите.
6. Ако се касае за спор, засягащ някое от
Споразуменията, арбитрите не могат да бъдат
посочвани извън страните членки, които участват в това Споразумение.
Член ХХІV
(Член 135 изменен)
Изменяне, привеждане в изпълнение и срок
на действие на Общия правилник
Измененията, приети от Конгреса, са обект
на допълнителен протокол и с изключение при
обратно решение на този Конгрес влизат в сила
едновременно с актовете, подновени по време
на същия Конгрес.
Този Общ правилник се привежда в изпълнение от 1 януари 2006 г. и остава в сила за
неопределен период от време.
Член ХХV
Присъединяване към Допълнителния
протокол
Страните членки, които на се подписали този
протокол, могат да се присъединят към него
във всеки момент. Съответните инструменти
за присъединяване трябва да се депозират пред
Генералния директор на Международното бюро.
Той уведомява правителствата на страните
членки за това депозиране.
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Член ХХVІ
Привеждане в изпълнение и срок на дейст
вие на Допълнителния протокол на Общия
правилник
Този Допълнителен протокол се привежда
в изпълнение от 1 януари 2010 г. и остава в
сила за неопределен период.
В уверение на което, пълномощните представители на правителствата на страните членки
подписаха този Допълнителен протокол, който
има същата сила и същата стойност както ако
неговите разпоредби бяха включени в самия
текст на Общия правилник и ако пълномощните
представители бяха подписали един екземпляр
от него, който е депозиран пред Генералния
директор на Международното бюро. Копие от
него се предава на всяка страна от Международното бюро на Всемирния пощенски съюз.
Изготвен в Женева на 12 август 2008 г.
3632

ВСЕМИРНА ПОЩЕНСКА КОНВЕНЦИЯ

(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 11 март 2010 г. – ДВ,
бр. 24 от 2010 г. В сила от 1 януари 2010 г.)
Долуподписаните пълномощни представители на правителствата на страните – членки
на Всемирния пощенски съюз, на основание
член 22, параграф 3 от Устава на Всемирния
пощенски съюз, сключен на 10 юли 1964 г.
във Виена, по общо съгласие и при условията
на член 25, параграф 4 от Устава изготвиха
правилата в тази конвенция, приложими към
международната пощенска услуга.
П Ъ Р В А

Ч А С Т

ОБЩИ ПРАВИЛА, ПРИЛАГАНИ ЗА МЕЖДУНАРОДНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА
Г л а в а

е д и н с т в е н а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Определения
1. За целите на Всемирната пощенска конвенция изредените по-долу термини се определят,
както следва:
1.1. колет: пратка, пренасяна при спазване
на условията на конвенцията и на Правилника
за пощенските колети;
1.2. затворена експедиция: чувал или множество от чували или от други съдове, снабдени
с етикети, запечатани със или без пломба,
съдържащи пощенски пратки;
1.3. погрешно упътени експедиции: съдове,
получени в разменен център, различен от този,
който е посочен върху етикета (на чувала);
1.4. погрешно насочени пратки: пратки, получени в разменен център, но предназначени
за разменен център в друга страна членка;
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1.5. пощенска пратка: родов термин, означаващ всяко изпращане, извършено чрез пощата
(изпращане на писмовни пратки, пощенски
колети, пощенски записи и др.);
1.6. транзитни разходи: възнаграждение за
услугите, предоставяни от транспортна организация в междинната страна (избран оператор,
друга служба или комбинацията от двете), което
касае териториалното, морското и/или въздушното транзитно преминаване на експедициите;
1.7. крайни разходи: възнаграждение, което
избраният оператор на страната на местопроизхождението дължи на избрания оператор на
страната на местоназначението за компенсиране на разходите, свързани с обработката на
писмовните пратки, получени в страната на
местоназначението;
1.8. избран оператор: всяка правителствена
или неправителствена организация, официално избрана от страната членка да осигурява
експлоатацията на пощенските услуги и да
изпълнява на своята територия задълженията,
произтичащи от актовете на Съюза;
1.9. малък пакет: пратка, пренасяна съгласно
условията на конвенцията и на Правилника за
писмовните пратки;
1.10. входяща териториална цена: възнаграждение, което избраният оператор на страната
на местоназначението дължи на избрания
оператор на страната на местопроизхождението за компенсиране на разходите, свързани с
обработката на пощенски колет в страната на
местоназначението;
1.11. транзитна териториална цена: възнаграждение, дължимо за услуги, извършвани от
превозвач в междинната страна (избран оператор, друга служба или комбинация от двете),
касаещи земното и/или въздушното транзитно
преминаване на колети през нейната територия;
1.12. цена за морски транспорт: възнаграждение за услугите, предоставяни от транспортна
организация (избран оператор, друга служба или
комбинацията от двете), участваща в пренасянето по морски път на всеки пощенски колет;
1.13. универсална пощенска услуга: качествена услуга, постоянно предоставяна на
потребителите на базови пощенски услуги във
всяка точка от територията на страната и на
достъпни цени;
1.14 транзит на открито: транзитно преминаване през междинна страна на пратки, чийто
брой или тегло не аргументират изработването
на затворена експедиция за страната на местоназначението.
Член 2
Избиране на организацията или на организа
циите, натоварени с изпълнението на задъл
женията, произтичащи от присъединяването
към конвенцията
В срок 6 месеца след закриването на Конгреса страните членки уведомяват официално
Международното бюро за наименованието и
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адреса на правителствения орган, натоварен с
надзора над пощенските дейности. Освен това
в срок 6 месеца след закриване на Конгреса
страните членки съобщават на Международното
бюро наименованието и адреса на оператора или операторите, избрани официално да
осигуряват върху неговата/тяхната територия
предоставянето на пощенските услуги и да
изпълняват задълженията, произтичащи от
актовете на Съюза. Между два Конгреса всяка
промяна, отнасяща се до правителствените органи и официално избраните оператори, трябва
да бъде съобщена в Международното бюро в
най-кратки срокове.
Член 3
Универсална пощенска услуга
1. За утвърждаване на схващането за единност
на пощенската територия на Съюза страните
членки следят за това всички потребители/
клиенти да имат право на универсална пощенска услуга, която съответства на предлагане на
качествени базови пощенски услуги, предоставяни постоянно до всяка точка върху тяхната
територия, на достъпни цени.
2. За тази цел страните членки определят
в рамките на тяхното национално пощенско
законодателство или с други обичайни средства обхвата на съответните пощенски услуги,
както и условията за качество и за достъпни
цени, като отчитат едновременно нуждите на
населението и техните национални условия.
3. Страните членки следят за това предоставяните пощенски услуги и нормативите за
качество да бъдат спазвани от операторите,
натоварени да осигуряват универсалната пощенска услуга.
4. Страните членки следят за това универсалната пощенска услуга да бъде жизнеспособна, като по този начин се гарантира нейната
дълготрайност.
Член 4
Свобода на транзита
1. Принципът на свободата на транзита е
изложен в член първи на Устава. Той води до
задължението за всяка страна членка да гарантира, че нейните избрани оператори упътват
винаги по най-бързите пътища и с най-сигурните
средства, които те използват за техните собствени пратки, затворени експедиции и писмовни
пратки на открито, които им се предават от
друг избран оператор. Този принцип се прилага
също и за погрешно насочените пратки или
погрешно упътените експедиции.
2. Страните членки, които не участват в
размяната на писма, съдържащи инфекциозни
вещества или радиоактивни материали, имат
право да не допускат тези пратки в транзит
на открито през тяхната територия. Същото се
отнася и до писмовните пратки, различни от
писмата, пощенските карти и секограмите. Това

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

правило се прилага също и за печатните произведения, периодичните издания, списанията,
малките пакети и чувалите „М“, чието съдържание не отговаря на законовите разпоредби,
уреждащи условията за тяхното публикуване
или движение в преминаваната страна.
3. Свободата на транзита на пощенските
колети, упътвани по земен и морски път, се
ограничава до територията на страните, които
участват в тази услуга.
4. Свободата на транзита за въздушните колети е гарантирана върху цялата територия на
Съюза. Независимо от това страните членки,
които не участват в услугата за пощенските
колети, не са длъжни да осигуряват упътването
по земен път на въздушните колети.
5. Ако страна членка не спазва разпоредбите
за свободата на транзита, останалите страни
членки имат право да прекратят пощенската
услуга с тази страна членка.
Член 5
Принадлежност на пощенските пратки. От
тегляне. Промяна или поправка на адреса.
Препращане. Връщане на подателя на недос
тавени пратки
1. Всяка пощенска пратка принадлежи на
подателя до момента, в който не бъде доставена на правоимащия, освен ако пратката не
е задържана в резултат на прилагането на
законодателството на страната на местопроизхождението или на местоназначението, както
и в случай на прилагане на член 15.2.1.1 или
на член 15.3 съобразно законодателството на
страната на транзита.
2. Подателят на пощенска пратка може
да я оттегли от услугата или да промени или
поправи адреса. Цените и останалите условия
са предписани в правилниците.
3. Страните членки имат грижата техните
избрани оператори да препращат пощенски
пратки в случай на промяна на адреса на
получателя и да връщат на подателя недоставените пратки. Цените и останалите условия
са посочени в правилниците.
Член 6
Цени
1. Цените за различните международни
и специални пощенски услуги се определят
от страните членки или от техните избрани
оператори в зависимост от националното законодателство и в съответствие с принципите,
изложени в конвенцията и нейните правилници. По принцип те трябва да бъдат свързани
с разходите по предоставянето на тези услуги.
2. Страната членка на местопроизхождението
или нейният избран оператор в съответствие с
националното законодателство определя цените
за пренасянето на писмовните пратки и на пощенските колети. Цените включват доставянето
на пратките до местоживеенето на получате-
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лите, доколкото услугата по доставянето на
съответните пощенски пратки е организирана
в страната на местоназначението.
3. Прилаганите цени, включително тези, посочени в актовете като ориентировъчни, трябва
да бъдат най-малко равни на тези, прилагани
за вътрешните пратки, които имат същите
характеристики (категория, количество, срок
за обработка и др.).
4. Страните членки или техните избрани
оператори в зависимост от националното
законодателство имат право да надвишават
ориентировъчните цени, посочени в актовете.
5. Над минималната граница на цените,
определена в параграф 3, страните членки
или техните избрани оператори имат право да
допускат по-ниски цени на основание тяхното
национално законодателство за писмовните
пратки и пощенските колети, подавани на
територията на страната членка. Те имат поспециално правото да дават преференциални
цени на техните клиенти, които имат значителен
пощенски трафик.
6. Забранено е събирането от клиентите на
пощенски цени от каквото и да e естество,
различни от тези, предвидени в актовете.
7. С изключение на случаите, предвидени
в актовете, всеки избран оператор си запазва
цените, които е събрал.
Член 7
Освобождаване от пощенски цени
1. Принцип:
1.1. Случаите на освобождаване от заплащане
на пощенски цени са изрично предвидени в
конвенцията. Независимо от това правилниците
могат да определят разпоредби, предвиждащи
както освобождаването от заплащане на пощенски цени, така и освобождаването от заплащане на транзитните разходи, крайни разходи
и входящи териториални цени за писмовните
пратки и за пощенските колети, изпращани
от страните членки, избраните оператори и
Ограничените съюзи. Освен това писмовните
пратки и пощенските колети, изпращани от
Международното бюро на Всемирния пощенски съюз до Ограничените съюзи, до страните
членки и до избраните оператори се смятат за
пратки, свързани с пощенската служба, и са
освободени от всякакви пощенски цени. Въпреки
това страната членка на местоподаването или
нейният избран оператор има право да събира
допълнителни цени за въздушно пренасяне на
тези пратки.
2. Военнопленниците и интернираните
граждански лица:
2.1. Освобождават се от всякакви пощенски цени с изключение на допълнителните
цени за въздушно пренасяне на писмовните
пратки, пощенските колети и пратките на
пощенските финансови услуги, адресирани
до военнопленници или изпращани от тях
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пряко или с посредничеството на службите,
посочени в правилниците на конвенцията и
в Споразумението за услугите по пощенските
плащания. Лица, принадлежащи на воюваща
страна, задържани и интернирани в неутрална
страна, се приравняват на военнопленници в
точния смисъл на думата по отношение на
прилагането на предходните разпоредби.
2.2. Разпоредбите, предвидени в 2.1, се прилагат и за писмовните пратки, пощенските колети
и пратките от пощенските финансови услуги,
произхождащи от други страни и адресирани
до интернирани граждански лица, посочени
в Женевската конвенция от 12 август 1949 г.
за защита на граждански лица по време на
война или изпращани от тях било пряко, било
с посредничеството на службите, посочени в
правилниците на конвенцията и на Споразумението за услугите по пощенските плащания.
2.3. Службите, посочени в правилниците на
конвенцията и на Споразумението за услугите
по пощенските плащания, също се ползват от
безплатно изпращане на писмовните пратки,
пощенските колети и пратките на пощенски
финансови служби, касаещи лицата, посочени
в параграф 2.1 и параграф 2.2, независимо
дали ги изпращат, или получават направо или
в качеството на посредник.
2.4. Освободените от пощенски цени колети
са с тегло до 5 кг. Границата за тегло се вдига
до 10 кг за пратките с неделимо съдържание,
както и за тези, предназначени за лагер или за
неговите доверени лица, за да бъдат доставени
на пленниците.
2.5. В рамките на уреждането на сметките
между избраните оператори за служебните колети, както и за колетите на военнопленниците
и на интернираните граждански лица не се
събират никакви цени с изключение на цените
за пренасяне по въздушен път, прилагани за
въздушните колети.
3. Секограми:
3.1. Секограмите са освободени от всички
пощенски цени, с изключение на допълнителните цени за въздушно пренасяне.
Член 8
Пощенски марки
1. Наименованието „пощенска марка“ е
защитено по смисъла на тази конвенция и
е запазено изключително за марките, които
отговарят на условията на този член и на
правилниците.
2. Пощенската марка:
2.1. Се издава и пуска в употреба изключително под отговорността на страната членка
или на територията съгласно актовете на съюза.
2.2. Е атрибут на суверенитета и представлява доказателство за заплащане на цената,
съответстваща на номиналната є стойност,
когато е поставена върху пощенска пратка в
съответствие с актовете на Съюза.
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2.3. Трябва да бъде в употреба в страната
членка или на територията издател за използване
за целите на заплащането или за филателни цели
съобразно нейното национално законодателство.
2.4. Трябва да е достъпна за всички жители
на страната членка или на територията издател.
3. Пощенската марка съдържа:
3.1. Наименованието на страната членка
или територията на издаване, изписано с латински букви.
3.2. Номиналната стойност, изразявана:
3.2.1. по принцип в официалната валута на
страната или територията издател или представена под формата на буква или символ;
3.2.2. чрез други специфични знаци за идентифициране.
4. Държавните емблеми, официалните контролни знаци, както и емблемите на между
правителствените организации, които фигурират върху пощенските марки, са защитени по
смисъла на Парижката конвенция за защита
на индустриалната собственост.
5. Сюжетите и мотивите на пощенските
марки трябва:
5.1. Да съответстват на духа на въведението
на Устава на Съюза и на решенията, взети от
органите на Съюза.
5.2. Да бъдат в тясна връзка с културната
идентичност на страната членка или територията
или да допринасят за развитието на културата
или за опазването на мира.
5.3. В случаите, когато се отнасят до възпоменание на личности или на събития, чужди
за страната членка или територията, да имат
тясна връзка с тази страна или територия.
5.4. Да нямат политически характер и да
не бъдат оскърбителни за някоя личност или
страна.
5.5. Да имат голямо значение за страната
членка или за територията.
6. Пощенските отпечатъци за платена цена,
отпечатъците от таксувачни машини и отпечатъците от печатни преси или други средства за
отпечатване или поставяне на марки, съответстващи на актовете на Всемирния пощенски
съюз, могат да бъдат използвани само с разрешението на страната членка или на територията.
Член 9
Пощенска сигурност
Страните членки и техните избрани оператори трябва да приемат и да приложат стратегия
за действие в областта на сигурността на всички
нива на пощенската експлоатация с цел да се
запази и да се повиши доверието на обществото
в пощенските услуги и в интерес на всички
засегнати служители. Подобна стратегия трябва
да включва размяната на информация относно
поддържането на безопасността и на сигурността
на пренасянето и транзитното преминаване на
експедициите между страните членки и техните
избрани оператори.
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Член 10
Устойчиво развитие
Страните членки и/или техните избрани
оператори трябва да приемат и да приложат
динамична стратегия за устойчиво развитие,
обхващаща в частност социални, икономически и свързани с околната среда дейности на
всички нива на пощенската експлоатация и
да насърчават запознаването с въпросите за
устойчивото развитие в рамките на пощенските услуги.
Член 11
Нарушения
1. Пощенски пратки:
1.1. Страните членки се ангажират да вземат
всички мерки, необходими за предотвратяване
на действията, описани по-долу, и за преследване
и за наказване на извършителите им:
1.1.1. влагане в пощенските пратки на
наркотици, на психотропни вещества или на
избухливи, запалими или по друг начин опасни
материали, които не са изрично разрешени от
конвенцията;
1.1.2. влагане в пощенските пратки на предмети с педофилски или порнографски характер,
показващи деца.
2. Заплащане на пощенски цени и в частност – средства за заплащане:
2.1. Страните членки се ангажират да вземат
всички мерки, необходими за предотвратяване,
прекратяване и наказване на нарушенията,
свързани със средствата за заплащане, които
са предвидени в тази конвенция, като:
2.1.1. пощенските марки в употреба или
извадени от употреба;
2.1.2. отпечатъците за платена цена;
2.1.3. отпечатъците от таксувачни машини
или от печатни преси;
2.1.4. международните купони – отговор.
2.2. За целите на тази конвенция под нарушение, касаещо средствата за заплащане, се
разбира някое от изброените по-долу действия,
извършени с намерението да се осъществи
незаконно финансово облагодетелстване на
извършителя или на трети лица. Наказуеми
са следните действия:
2.2.1. фалшифицирането, имитирането или
подправянто на средствата за заплащане, както
и всеки незаконен или престъпен акт, свързан
с тяхното непозволено производство;
2.2.2. използването, пускането в употреба,
търговията, доставянето или разпространяването, пренасянето, представянето или излагането,
включително и с рекламна цел, на фалшифицирани, имитирани или подправени средства
за заплащане;
2.2.3. използването или пускането в употреба
за пощенски цели на вече употребени средства
за заплащане;
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2.2.4. опитите, които имат за цел извършването на изброените по-горе нарушения.
3. Реципрочност:
3.1. Що се отнася до санкциите, не трябва
да се прави никакво разграничаване между
действията, предвидени в параграф 2, без значение дали става въпрос за национални или
международни средства за заплащане; тази
разпоредба не подлежи на никакви условия на
законова или договорена реципрочност.
В Т О Р А

Ч А С Т

РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛАГАНИ ЗА ПИСМОВНИТЕ ПРАТКИ И ЗА ПОЩЕНСКИТЕ КОЛЕТИ
Г л а в а

І

ПРЕДЛАГАНЕ НА УСЛУГИ
Член 12
Основни услуги
1. Страните членки имат грижата техните
избрани оператори да осигуряват приемането,
обработването, пренасянето и доставянето на
писмовни пратки.
2. Писмовните пратки включват:
2.1. пратките с предимство и без предимство
до 2 килограма;
2.2. писмата, пощенските карти, печатните
произведения и малките пакети до 2 килограма;
2.3. секограмите до 7 килограма;
2.4. специалните чували, съдържащи вестници, периодични издания, списания, книги
и подобни печатни документи, адресирани
до един и същи получател и с едно и също
местоназначение, наричани „чували М“, до 30
килограма.
3. Писмовните пратки се класифицират
според бързината на тяхното обработване или
според тяхното съдържание в съответствие с
Правилника за писмовните пратки.
4. Граници за тегло, по-високи от тези,
посочени в параграф 2, се прилагат незадължително за някои категории писмовни пратки
съгласно условията, предписани в Правилника
за писмовните пратки.
5. Под условието на разпоредбите на параграф 8 страните членки трябва също така да
имат грижата техните избрани оператори да
осигуряват приемането, обработването, пренасянето и доставянето на пощенските колети до
20 килограма или по силата на разпоредбите на
конвенцията, или в случай на изходящи колети
и след двустранно споразумение, използвайки
всяко друго средство, което е по-изгодно за
техния клиент.
6. Граници за тегло, по-голямо от 20 килограма, се прилагат незадължително за някои
категории пощенски колети в съответствие с
условията, предписани в Правилника за пощенските колети.
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7. Всяка страна членка, чийто избран оператор не се ангажира с пренасянето на колети,
има право да изпълнява клаузите от конвенцията
чрез транспортни предприятия. Същевременно
тя може да ограничи тази услуга за колети,
произхождащи или предназначени за селища,
обслужвани от тези предприятия.
8. В отклонение на разпоредбите, предвидени
в параграф 5, страните членки, които до 1-ви
януари 2001 г. не са били страни по Споразумението за пощенските колети, не са длъжни
да осигуряват услугата за пощенски колети.
Член 13
Допълнителни услуги
1. Страните членки осигуряват предоставянето на следните допълнителни задължителни
услуги:
1.1. Услугата „Препоръка“ за въздушните
пратки и за изходящите писмовни пратки с
предимство.
1.2. Услугата „Препоръка“ за изходящите,
без предимство и земни писмовни пратки за
местоназначения, за които не е предвидена
никаква услуга за пратки с предимство или за
въздушна поща.
1.3. Услугата „Препоръка“ за всички входящи
писмовни пратки.
2. Предоставянето на услугата „Препоръка“
за изходящите, без предимство и земни писмовни пратки за местоназначения, за които
е осигурена услуга за пратки с предимство или
за въздушна поща, не е задължително.
3. Страните членки или техните избрани
оператори могат да осигуряват следните незадължителни допълнителни услуги в рамките
на взаимоотношенията между избраните оператори, които са се договорили да предоставят
тези услуги:
3.1. Услугата „Пратки с обявена стойност“
за писмовните пратки и за колетите.
3.2. Услугата „Пратки с доказано доставяне“
за писмовните пратки.
3.3. Услугата „Пратки с наложен платеж“ за
писмовните пратки и за колетите;
3.4. услугата „Бързи пратки“ за писмовните
пратки и за колетите.
3.5. Услугата „Доставяне лично“ на писмовните пратки с препоръка, с доказано доставяне
или с обявена стойност.
3.6. Услугата за пратките, освободени от цени
и налози, за писмовните пратки и колетите.
3.7. Услугата за чупливи колети и за обременителни колети.
3.8. Услугата за групови пратки „Консигнация“ за пратките, групирани от един подател,
предназначени за чужбина.
4. Трите изброени по-долу допълнителни
услуги имат едновременно задължителни и
незадължителни характеристики:
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4.1. Услугата „Търговска кореспонденция – международен отговор“ (CCRI), която
по същество е незадължителна; но всички
страни членки или техните избрани оператори
са длъжни да осигурят услугата за връщане на
пратките „CCRI“.
4.2. Услугата „Международни купони – отговор“; тези купони могат да бъдат обменяни
във всяка страна членка, но тяхната продажба
не е задължителна.
4.3. Известие за доставяне за препоръчаните
писмовни пратки или за пратките с доказано
доставяне, колетите и пратките с обявена стойност; всички страни членки или техните избрани
оператори приемат известията за доставяне за
входящите пратки; все пак предоставянето на
услугата „Известие за доставяне“ не е задължителна за изходящите пратки.
5. Тези услуги и свързаните с тях цени са
описани подробно в правилниците.
6. В случай че елементите на услугите, изброени по-долу, са обект на специални цени
във вътрешния режим, избраните оператори
имат право да прилагат същите цени и за
международните пратки съгласно условията,
посочени в правилниците:
6.1. Доставката на малки пакети с тегло
над 500 грама.
6.2. Подаване на писмовни пратки в последната минута.
6.3. Подаване на пратки извън нормалното
работното време на гишетата.
6.4. Вземането на пощенската пратка от
дома на подателя.
6.5. Оттегляне на писмовна пратка извън
рамките на нормалното работно време на
гишетата.
6.6. Поща до поискване.
6.7. Съхранение на писмовни пратки с тегло
над 500 грама и на пощенски колети.
6.8. Предаване на колети в отговор на известие за получаване.
6.9. Покритие срещу рискове от форсмажорни
обстоятелства.
Член 14
Електронна поща, EMS, интегрирана логистика
и нови услуги
1. Страните членки или техните избрани
оператори могат да се споразумеят помежду
си да участват в следните услуги, които са
описани в правилниците:
1.1. Електронната поща, която е услуга,
свързана с електронното предаване на съобщения; избраните оператори могат да подобряват
услугата за електронна поща, като предлагат
услуга за препоръчана електронна поща, която допълва услугата за електронна поща чрез
доказателство за изпращане и доказателство
за доставяне и се извършва по защитен комуникационен канал между потребители с
удостоверена самоличност.
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1.2. EMS, която е експресна пощенска услуга, предназначена за документи и стоки, и
представлява, доколкото е възможно, най-бързата пощенска услуга, използваща физически
средства. Тази услуга може да бъде предоставяна на базата на Стандартното многостранно
споразумение за EMS или чрез двустранни
споразумения.
1.3. Услугата „Интегрирана логистика“, която
напълно отговаря на нуждите на клиентите в
областта на логистиката и включва етапите
преди и след физическото пренасяне на стоките
и документите.
1.4. Пощенски печат за електронно удостоверяване, който гарантира достоверността на
определено електронно събитие, под дадена
форма, в даден момент, в който са взели участие
една или повече страни.
2. Страните членки или избраните оператори
могат по общо съгласие да създадат нова услуга, която не е изрично предвидена в актовете
на Съюза. Цените, съответстващи на новата
услуга, се определят от всеки заинтересован
избран оператор, като се вземат под внимание
експлоатационните разходи по услугата.
Член 15
Недопустими пратки. Забрани
1. Общи разпоредби:
1.1. Не се приемат пратки, които не отговарят на условията, изисквани от конвенцията
и правилниците. Пратките, изпращани чрез
измама или без да са платени всички дължими
суми, също не се приемат.
1.2. Изключенията от забраните, изложени
в този член, са описани в правилниците.
1.3. Всички страни членки или техните избрани оператори имат възможност да разширят
забраните, изложени в този член, които могат
да бъдат приложени незабавно, след като бъдат
включени в съответния сборник.
2. Забрани, касаещи всички категории
пратки:
2.1. Влагането на изброените по-долу предмети е забранено във всички категории пратки:
2.1.1. наркотични и психотропни вещества,
както са дефинирани от Международния съвет
за контрол над наркотиците (OICS), или другите непозволени дроги, които са забранени в
страната на местоназначението;
2.1.2. непристойни и неморални предмети;
2.1.3. подправени и пиратски предмети;
2.1.4. други предмети, чийто внос или
разпространение са забранени в страната на
местоназначението;
2.1.5. предмети, които поради тяхното естество или опаковка могат да представляват
опасност за служителите или за обществото,
да замърсят или повредят другите пратки,
пощенското оборудване или имуществото,
принадлежащо на трети лица;
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2.1.6. документи, които имат характер на
актуална и лична кореспонденция, разменяни
между лица, различни от подателя и получателя,
или от лицата, живеещи с тях.
3. Взривни, запалителни или радиоактивни
материали и опасни стоки:
3.1. Влагането на взривни, запалителни или
други опасни стоки, както и на радиоактивни
материали, е забранено във всички категории
пратки.
3.2. Влагането на неактивни експлозивни
устройства и военно оборудване, включително
неактивни гранати, неактивни снаряди и други
подобни артикули, както и реплики на такива
устройства и артикули, е забранено във всички
категории пратки.
3.3. В изключителни случаи се приемат
следните опасни стоки:
3.3.1. радиоактивни материали, посочени в
член 16.1, изпращани в писмовните пратки и
пощенските колети;
3.3.2. заразни вещества, посочени в член
16.2, изпращани в писмовните пратки и пощенските колети.
4. Живи животни:
4.1. Влагането на живи животни е забранено
във всички категории пощенски пратки.
4.2. В изключителни случаи животните,
посочени по-долу, се допускат в писмовните
пратки, които са различни от пратките с обявена стойност:
4.2.1. пчели, пиявици и копринени буби;
4.2.2. паразити и унищожители на вредни
насекоми, предназначени за контрол върху
тези насекоми и разменяни между официално
признати институции;
4.2.3. мухи от семейството на дрозофилите,
използвани за биомедицински изследвания и
разменяни между официално признати институции.
4.3. В изключителни случаи животните,
посочени по-долу, се допускат в колети:
4.3.1. живи животни, чието пренасяне чрез
пощенската мрежа е разрешено от пощенското
законодателство на заинтересованите страни.
5. Влагане на кореспонденция в колетите.
5.1. Влагането на изброените по-долу предмети в пощенските колети е забранено:
5.1.1. кореспонденция, с изключение на архивирани материали, разменяни между лица,
различни от подателя и получателя или лицата,
живеещи с тях.
6. Монети, банкноти и други ценни предмети.
6.1. Забранява се влагането на монети,
банкноти, парични знаци или каквито и да са
ценности на приносителя, пътнически чекове,
платина, злато или сребро, обработени или
не скъпоценни камъни, бижута и други ценни
предмети:
6.1.1. в писмовни пратки без обявена стойност;
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6.1.1.1. въпреки това, ако вътрешното законодателство на страните на местопроизхождението и на местоназначението го разрешава,
тези предмети могат да бъдат изпращани в
затворена опаковка като препоръчани пратки;
6.1.2. в колети без обявена стойност освен
в случай, че вътрешното законодателство на
страните на местопроизхождението и на местоназначението го разрешава;
6.1.3. в колети без обявена стойност, разменяни между две страни, които приемат обявена
стойност;
6.1.3.1. освен това всяка страна членка или
избран оператор има право да забрани влагането
на кюлчета злато в колети със или без обявена
стойност, произхождащи или предназначени за
нейната територия или предавани в транзит на
открито през нейната територия; тя може да
ограничи реалната стойност на тези пратки.
7. Печатни произведения и секограми:
7.1. Печатните произведения и секограмите:
7.1.1. не могат да носят никаква обяснителна бележка, нито да съдържат елемент на
кореспонденция;
7.1.2. не могат да съдържат никакви пощенски
марки, никакъв знак за заплащане, унищожен
или не, нито някакъв документ, представляващ
ценност, освен в случаите, когато пратката съдържа вложени в нея карта, плик или лента,
предплатени с цел нейното връщане на подателя
и върху които е отпечатан адресът на подателя на пратката или на негов представител
в страната на местопроизхождението или на
местоназначението на оригиналната пратка.
8. Обработване на погрешно приети пратки:
8.1. Обработването на погрешно приетите
пратки се определя от правилниците. При все
това пратките, които съдържат предмети, посочени в параграфи 2.1.1, 2.1.2, 3.1 и 3.2, в никакъв
случай не се упътват до местоназначението, нито
се доставят на получателя, нито се връщат на
подателя. В случай че предметите, посочени в
2.1.1, 3.1 и 3.2, са открити в транзитна пратка,
те се третират съгласно националното законодателство на транзитно преминаваната страна.
Член 16
Допустими радиоактивни материали и заразни
вещества
1. Радиоактивните материали се допускат за
влагане в писмовните пратки и в пощенските
колети в рамките на взаимоотношенията между
страните членки, които са декларирали съгласието си да приемат тези пратки на реципрочна
основа или еднопосочно, при следните условия:
1.1. Радиоактивните материали са поставени
и опаковани съгласно съответните разпоредби
на правилниците.
1.2. Когато се изпращат в писмовни пратки,
за тях се прилагат цените за пратки с предимство или цените за препоръчани писма.
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1.3. Радиоактивните материали, които се
съдържат в писмовните пратки или в пощенските колети, трябва да бъдат упътвани по
най-бързия път, обикновено по въздушен път,
с уговорката, че се заплащат съответните допълнителни въздушни цени.
1.4. Радиоактивните материали могат да се
подават единствено от надлежно упълномощени
податели.
2. Заразните вещества с изключение на тези
от категория А, заразни за човека (№ ONU 2814)
и за животните (№ ONU 2900), се допускат за
влагане в писмовните пратки и пощенските
колети при следните условия:
2.1. Заразните вещества от категория B (№
ONU 3373) могат да бъдат разменяни чрез пощата само между официално признати податели,
определени от техните компетентни власти.
Тези опасни стоки могат да се допуснат за
влагане в пощата с уговорката на разпоредбите
на действащото национално и международно
законодателство и на актуалното специално
издание на Препоръките на Обединените нации
за транспортирането на опасни стоки, публикувано официално от Международната асоциация
за гражданска авиация (OACI).
2.2. Заразните субстанции от категория B
(№ ONU 3373) трябва да бъдат обработвани,
опаковани и адресирани съгласно съответните разпоредби на Правилника за писмовните
пратки и на Правилника за пощенските колети.
За тези пратки се прилагат цените за пратки
с предимство или цените за препоръчани писма. Разрешено е налагането на заплащане на
допълнителна цена за пощенската обработка
на тези пратки.
2.3. Човешки или животински проби, предназначени за изследване на болести, могат да
се разменят по пощата само между официално
признати податели, определени от техните компетентни власти. Тези материали могат да се
приемат в пратките с уговорката на разпоредбите
на действащото национално и международно
законодателство и на актуалното специално
издание на Препоръките на Обединените нации
за транспортирането на опасни стоки, публикувано официално от Международната асоциация
за гражданска авиация (OACI).
2.4. Човешки или животински проби, предназначени за изследване на болести, се обработват,
опаковат и адресират съгласно разпоредбите на
Правилника за писмовните пратки. За тези пратки се прилагат цените за пратки с предимство
или цените за препоръчани писма. Разрешено
е налагането на заплащане на допълнителна
цена за пощенската обработка на тези пратки.
2.5. Приемането на заразни вещества и на
човешки и животински проби, предназначени
за изследване на болести, се ограничава до взаимоотношенията между страните членки, които
са декларирали съгласието си да приемат такива
пратки на реципрочна основа или еднопосочно.
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2.6. Разрешените заразни вещества и човешки
или животински проби, предназначени за изследване на болести, се упътват по най-бързия път,
обикновено по въздушен път, с уговорката, че
се заплатят съответните допълнителни въздушни цени, и се ползват с приоритетна доставка.
Член 17
Рекламации
1. Всеки избран оператор е длъжен да приема
рекламациите, отнасящи се до колетите и препоръчаните, с обявена стойност или с доказано
доставяне пратки, подадени в неговата собствена служба или в тази на всеки друг избран
оператор, при условие че тези рекламации са
представени в срок 6 месеца смятано от деня след
деня на подаване на пратката. Рекламациите се
изпращат по приоритетен път, EMS или чрез
електронни средства. Шестмесечният период
се отнася за отношенията между увредените
клиенти и избраните оператори и не включва
времето за изпращане на рекламациите между
избраните оператори.
2. Рекламациите се приемат при условията,
предвидени в правилниците.
3. Обработката на рекламациите е безплатна.
При все това допълнителни разходи, свързани с
искането за изпращане чрез използване на услугата EMS, са по принцип за сметка на ищеца.
Член 18
Митнически контрол. Вносни сборове и други
налози
1. Избраният оператор на страната на местопроизхождението и този на страната на местоназначението трябва да бъдат упълномощени
да представят пратките за митнически контрол
съгласно законодателството на тези страни.
2. Пратките, представени за митнически
контрол, могат да се обложат в полза на пощата с такса за представяне пред митницата,
чиято ориентировъчна стойност е определена
в правилниците. Тази такса може да се вземе
само за представяне пред митницата и за митническо оформяне на пратки, които са били
обложени с митнически сборове или друг налог
от същото естество.
3. Избраните оператори, които са упълномощени да извършват митническо оформяне
от името на своите клиенти, имат право да
събират от клиентите цена, която се основава
на реалната стойност на операцията. Тази цена
може да бъде начислена върху всички пратки,
представени пред митницата, съгласно националното законодателство, включително върху
тези, освободени от вносни сборове. Клиентите
трябва да бъдат предварително информирани
за съответната цена.
4. Избраните оператори имат право да събират от подателите или от получателите на
пратките в зависимост от случая вносни сборове, както и всички други евентуални налози.
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Член 19
Размяна на затворени експедиции с военни части
1. Затворени експедиции с писмовни пратки
могат да бъдат разменяни с посредничеството
на териториалните, морските или въздушните
служби на други страни:
1.1. между пощенските станции на една от
страните членки и командирите на военните
части, поставени на разположение на Организацията на обединените нации;
1.2. между командирите на тези военни части;
1.3. между пощенските станции на една
страна членка и командирите на морските, въздушните и сухопътните поделения, на бойните
кораби или на военните самолети на същата
страна, намиращи се в чужбина;
1.4. между командирите на морските, въздушните и сухопътните поделения, на бойните
кораби и военните самолети на същата страна.
2. Писмовните пратки, включени в експедициите, посочени в параграф 1, трябва да
бъдат адресирани до или да произхождат само
от членове на военни части или главното командване и от корабни или самолетни екипажи,
получаващи или изпращащи експедиции. Цените
и условията за изпращане, които се прилагат
към тях, се определят от избрания оператор на
страната членка, предоставила на разположение
военната единица или на която принадлежат
корабите или самолетите, съгласно нейната
регламентация.
3. При липса на специално споразумение
избраният оператор на страната членка, предоставила на разположение военната част или на
която принадлежат бойните кораби или военните самолети, дължи на съответните избрани
оператори транзитни цени за експедициите,
крайни разходи и цени за въздушен транспорт.
Член 20
Нормативи и цели в областта на качеството
на услугата
1. Страните членки или техните избрани
оператори трябва да определят и да публикуват
своите нормативи и цели в областта на доставянето на писмовните пратки и на входящите
колети.
2. Тези нормативи и цели, увеличени с времето, обичайно необходимо за освобождаване
от митница, не трябва да са по-неблагоприятни
от тези, които се прилагат на същия вид пратки
от вътрешната им служба.
3. Страните членки или техните избрани
оператори на местопроизхождението трябва
също да определят и да публикуват нормативи
„от край до край“ за пратките с предимство
и за въздушните писмовни пратки, както и за
колетите и за икономичните/земните колети.
4. Страните членки или техните избрани
оператори оценяват прилагането на нормативите за качество на услугата.
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Г л а в а

І І

ОТГОВОРНОСТ
Член 21
Отговорност на избраните оператори. Обез
щетения
1. Общи положения:
1.1. С изключение на случаите, предвидени в
член 22, избраните оператори са отговорни за:
1.1.1. загубването, ограбването или повредата
на препоръчаните пратки, на обикновените
колети и на пратките с обявена стойност;
1.1.2. загубването на пратките с доказано
доставяне;
1.1.3. връщането на препоръчани пратки,
на пратките с обявена стойност и на обикновени колети, без да е посочена причината за
недоставянето.
1.2. Избраните оператори не носят отговорност за пратки, различни от цитираните в
параграф 1.1.1 и параграф 1.1.2.
1.3. Във всички други случаи, които не са
предвидените в тази конвенция, избраните
оператори не носят отговорност.
1.4. Когато загубването или пълната повреда
на препоръчана пратка, на обикновен колет
или на пратка с обявена стойност са в резултат
на форсмажорни обстоятелства, при които не
се изплаща обезщетение, подателят има право
да поиска да му бъдат възстановени напълно
платените от него цени по подаването на пратката с изключение на цената за застраховка.
1.5. Сумите на обезщетението, което се заплаща, не може да бъдат по-високи от сумите,
посочени в Правилника за писмовните пратки
и в Правилника за пощенските колети.
1.6. В случай на отговорност при определяне
на сумата на обезщетението, което се изплаща,
не се вземат под внимание непреките загуби
и пропуснатите ползи.
1.7. Всички разпоредби, които се отнасят
до отговорността на избраните оператори,
са стриктни, задължителни и изчерпателни.
Дори в случаите на сериозна грешка избраните оператори не носят никаква отговорност
извън границите, определени в конвенцията и
в правилниците.
2. Препоръчани пратки:
2.1. В случай на загубване, пълно ограбване или пълна повреда на препоръчана
пратка подателят има право на обезщетение,
определено от Правилника за писмовните
пратки. В случай че подателят претендира
за обезщетение, което е по-малко от предвиденото в Правилника за писмовните пратки,
избраните оператори имат право да изплатят
това по-малко обезщетение и на тази основа
да бъдат обезщетени от другите засегнати
избрани оператори, ако има такива.
2.2. В случай че препоръчаната пратка е
частично ограбена или частично повредена,
подателят има право на обезщетение, което
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по-принцип отговаря на реалната сума на откраднатото или на повреденото.
3. Пратки с доказано доставяне:
3.1. В случай на загубване, пълно ограбване
или пълна повреда на пратка с доказано доставяне подателят има право на възстановяване само
на цената, заплатена по подаване на пратката.
4. Обикновени колети:
4.1. В случай на загубване, пълно ограбване
или пълна повреда на обикновен колет подателят
има право да получи обезщетение, определено
в Правилника за пощенските колети. В случай
че подателят претендира за обезщетение, което
е по-малко от предвиденото в Правилника за
пощенски колети, избраните оператори имат
право да изплатят това по-малко обезщетение и
на тази основа да бъдат обезщетени от другите
засегнати избрани оператори, ако има такива.
4.2. В случай на частично ограбване или
частична повреда на обикновен колет подателят
има право на обезщетение, което по принцип
отговаря на реалната стойност на откраднатото
или на повреденото.
4.3. Избраните оператори могат да се
договорят да прилагат в техните двустранни
взаимоотношения определената сума за колет,
определена в Правилника за пощенски колети,
без оглед на теглото на колета.
5. Пратки с обявена стойност:
5.1. В случай на загубване, пълно ограбване
или пълна повреда на пратка с обявена стойност
подателят има право на обезщетение, което
по принцип отговаря на обявената стойност,
изразена в СПТ.
5.2. В случай че пратката с обявена стойност
е частично ограбена или частично повредена,
подателят има право на обезщетение, което
по принцип отговаря на реалната стойност на
ограбеното или повреденото. При все това в
никакъв случай това обезщетение не може да
надвишава стойността на обявената стойност,
изразена в СПТ.
6. В случай че писмовна пратка, препоръчана или с обявена стойност, бъде върната, без
да е посочена причината за недоставянето є,
подателят има право на възстановяване само
на заплатената цена по подаването на пратката.
7. В случай че пощенски колет бъде върнат,
без да е посочена причината за недоставянето
му, подателят има право на възстановяване
на заплатената цена по подаването на колета
в страната на местопроизхождение и на възникналите разходи при връщането на колета
от страната на местоназначението.
8. В случаите, предвидени в параграфи 2, 4
и 5, обезщетението се изчислява на базата на
текущите цени в DTS на предметите и стоките
от същия вид на мястото и в момента, в който
пратката е приета за пренасяне. При липса на
текущи цени обезщетението се изчислява на
базата на обикновената стойност на предметите
или стоките, оценени на същата основа.
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9. Когато се дължи обезщетение за загубване, пълно ограбване или пълна повреда на
препоръчана пратка, на обикновен колет или
на пратка с обявена стойност, подателят или в
зависимост от случая получателят има право
да получи обратно и платените цени и налози
по подаването на пратката с изключение на
цената за препоръката или за застраховката.
Същото се отнася и за препоръчаните пратки,
за обикновените колети, както и за пратките с
обявена стойност, които получателите отказват
да получат заради лошото им състояние, при
условие че то е по вина на пощенската служба
и ангажира нейната отговорност.
10. Освен разпоредбите, предвидени в параграфи 2, 4 и 5, получателят има право на
обезщетение и след като е приел ограбена или
повредена препоръчана пратка, обикновен колет
или пратка с обявена стойност.
11. Избраният оператор на местопроизхождението има право да изплати на подателите
в своята страна обезщетенията, предвидени
от нейното вътрешно законодателството за
препоръчани пратки и за колети без обявена
стойност, при условие че не са по-ниски от определените в параграфи 2.1 и 4.1. Същото важи
и за избрания оператор на местоназначението
в случаите, когато се изплаща обезщетение на
получателя. Същевременно сумите, определени
в параграф 2.1 и параграф 4.1, се прилагат:
11.1. в случай на иск срещу отговорния
избран оператор;
11.2. когато подателят се откаже от правата
си в полза на получателя или обратно.
12. Към този член не се прилагат никакви
уговорки по отношение продължаването на
крайния срок за рекламации и изплащането на обезщетение на избраните оператори,
включително периоди и условия, фиксирани в
правилниците, освен в случай на двустранно
споразумение.
Член 22
Освобождаване от отговорност на страните
членки и на избраните оператори
1. Избраните оператори престават да бъдат
отговорни за препоръчаните пратки, за пратките с доказано доставяне, за колетите и за
пратките с обявена стойност, доставянето на
които са извършили съгласно условията, предписани в тяхната регламентация за пратки от
същия вид. Все пак отговорността се запазва
в следните случаи:
1.1. когато е установена повреда или ограбване преди или по време на връчването на
пратката;
1.2. когато, ако вътрешната регламентация
разрешава това, получателят или подателят, в
случай че пратката е върната в местоподаването,
прави уговорки при доставянето на ограбена
или повредена пратка;
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1.3. когато, ако вътрешната регламентация
разрешава това, препоръчаната пратка е доставена в пощенска кутия, но получателят заяви,
че не я е получил;
1.4. когато получателят, или в случай на
връщане в мястото на подаването – подателят,
на колет или на пратка с обявена стойност
въпреки редовно поставения подпис заяви незабавно пред избрания оператор, който му е
доставил пратката, че е констатирал щета, той
трябва да докаже, че ограбването или повредата не са станали след доставянето; терминът
„незабавно“ се тълкува съгласно националното
законодателство.
2. Страните членки и избраните оператори
не носят отговорност:
2.1. при форсмажорни обстоятелства с уговорката на член 13.6.9;
2.2. в случай че не могат да дадат сметка
за пратките вследствие унищожаването на служебната документация, настъпило в резултат
на форсмажорни обстоятелства, ако тяхната
отговорност не е била доказана по друг начин;
2.3. когато щетата е причинена от грешка
или небрежност на подателя или произтича от
естеството на съдържанието;
2.4. когато се отнася за пратки, които попадат
под забраните, предвидени в член 15;
2.5. в случай на конфискуване по силата на
законодателството на страната на местоназначението съгласно уведомление от страната членка
или от избрания оператор на тази страна;
2.6. когато се касае за пратка с обявена
стойност, която е била предмет на невярно
обявяване на по-висока стойност в сравнение
с реалната стойност на съдържанието;
2.7. когато подателят не е направил никакви
рекламации в срок 6 месеца считано от деня
след подаване на пратката;
2.8. когато се касае за колети, предназначени за военнопленници и за интернирани
граждански лица;
2.9. когато има подозрение, че подателят
е действал с измамнически подбуди с цел да
получи обезщетение.
3. Страните членки и избраните оператори
не носят никаква отговорност за митническите
декларации, без значение от тяхната форма и
съдържание, и за взетите решения от митническите служби по време на проверка на пратките,
които подлежат на митнически контрол.
Член 23
Отговорност на подателя
1. Подателят на пратката носи отговорност
за телесните повреди, причинени на пощенските
служители, както и за всички щети, причинени
на други пощенски пратки и на пощенското
оборудване, в резултат на изпращането на нераз
решени за пренасяне предмети или неспазване
на условията за приемане.
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2. В случай на щети, причинени на други
пратки, подателят носи същата отговорност както
избраните оператори за всяка повредена пратка.
3. Подателят носи пълна отговорност, дори
ако станцията на местоподаване приеме такава пратка.
4. За сметка на това, когато всички условия
за приемане са спазени от подателя, подателят
не носи никаква отговорност, в случай че е
имало грешка или небрежност от страна на
избраните оператори или на превозвача при
обработката на пратките след приемането им.
Член 24
Изплащане на обезщетение
1. С уговорката за запазване на правото
за предявяване на иск срещу отговорния избран оператор задължението за изплащане на
обезщетение и за възстановяване на цените и
налозите се пада в зависимост от случая на
избрания оператор на местопроизхождението
или на избрания оператор на местоназначението.
2. Подателят има право да се откаже от
правата си на обезщетение в полза на получателя. И обратно, получателят има право да се
откаже от правата си на обезщетение в полза
на подателя. Подателят и получателят могат
да упълномощят трето лице да получи обезщетението, ако вътрешното законодателство
позволява това.
Член 25
Възможно възстановяване на обезщетението
от подателя или от получателя
1. Ако след изплащане на обезщетение
препоръчана пратка, колет, пратка с обявена
стойност или част от съдържанието на пратката, която преди е била смятана за загубена,
бъде намерена, подателят или получателят, в
зависимост от случая, се уведомява, че пратка
се държи на негово разположение в продължение на 3 месеца срещу възстановяване на
стойността на изплатеното обезщетение. Същевременно към него се отправя запитване,
на кого да бъде предадена пратката. В случай
на отказ или на липса на отговор в определен срок същите действия се предприемат
по отношение на получателя или подателя,
в зависимост от случая, давайки му същия
срок за отговор.
2. В случай че подателят и получателят
откажат да приемат доставянето на пратката
или не отговорят в рамките на определения в
параграф 1 срок, пратката става собственост на
избрания оператор или където е уместно – на
избраните оператори, които са понесли щетите.
3. В случай на по-късно откриване на пратка
с обявена стойност, чието съдържание е признато, че е с по-малка стойност от изплатеното
обезщетение, подателят или получателят, в
зависимост от случая, е длъжен да възстанови
стойността на това обезщетение срещу връчва-
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не на пратката независимо от последствията,
произтичащи от злоумишленото обявяване на
стойността.
Г л а в а
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СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА
ПИСМОВНИТЕ ПРАТКИ
Член 26
Подаване на писмовни пратки в чужбина
1. Никой избран оператор не е длъжен да
упътва, нито да доставя на получателите писмовни пратки, които податели, живеещи на
територията на страната членка, подават или
нареждат да се подадат в чужбина с цел да се
възползват от по-изгодните ценови условия,
прилагани там.
2. Предвидените в параграф 1 разпоредби се
прилагат еднакво както за писмовните пратки,
изготвени в страната, в която живее подателят,
и пренесени след това през граница, така и за
писмовни пратки, изготвени в чужбина.
3. Избраният оператор на местоназначението
има право да изиска от подателя, а ако той
липсва, от избрания оператор на местоподаването, да заплати вътрешните цени. В случай
че нито подателят, нито избраният оператор
на местоподаването не приемат да заплатят
тези цени в определения от избрания оператор
на местоназначението срок, той може или
да върне пратките на избрания оператор на
местоподаването, като затова има право на
възстановяване на разходите по връщането,
или да ги третира съгласно националното му
законодателство.
4. Никой избран оператор не е длъжен
да отправя, нито да доставя на получателите
писмовните пратки, които податели са подали
или са наредили да бъдат подадени в голямо
количество в страна, различна от тази, където живеят, ако сумата на крайните разходи,
които трябва да се вземат, се окаже по-ниска
от сумата, която би била взета, ако пратките
бяха подадени в страната, в която подателите
пребивават. Избраните оператори на местоназначението имат право да изискват от избран
оператор на местоподаването възнаграждение,
свързано с направените разходи, което не може
да надвишава най-високата сума по следните
две формули: или 80 % от вътрешната цена за
равностойни пратки, или цените, приложими
съгласно членове от 28.3 до 28.7 или 29.7,
съобразно случая. Ако избраният оператор
на местоподаването не приеме да заплати
исканата сума в определения от избрания
оператор на местоназначението срок, последният може или да върне пратките на избрания
оператор на местоподаването с право да му
бъдат възстановени разходите по връщането,
или да ги третира съгласно националното си
законодателство.
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ЗАПЛАЩАНЕ
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СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА
ПИСМОВНИТЕ ПРАТКИ
Член 27
Крайни разходи. Общи разпоредби
1. С уговорката на предвидените в правилниците случаи на освобождаване всеки избран
оператор, който получава от друг избран оператор писмовни пратки, има право да получи
от избрания оператор на местоподаването
възнаграждение за покриване на разходите,
направени по получената международна поща.
2. За прилагането на разпоредбите, касаещи
заплащането на крайните разходи от техните
избрани оператори, страните и териториите се
класифицират съгласно списъците, изготвени
за целта от Конгреса с резолюция С18/2008 г.,
както следва:
2.1. страни и територии, участващи в целевата система преди 2010 г.;
2.2. страни и територии, участващи в целевата система от 2010 г. и 2012 г. (нови страни
от целевата система);
2.3. страни и територии, участващи в преходната система.
3. Разпоредбите на тази конвенция, които
се отнасят до плащането на крайните разходи, представляват преходни мерки, водещи до
приемането на система за разплащане, която
отчита специфичните елементи на всяка страна
в края на преходния период.
4. Достъп до вътрешния режим. Директен
достъп:
4.1. По принцип всеки избран оператор
предоставя на разположение на останалите
избрани оператори всички цени, срокове и
условия, които предлага във вътрешния си
режим при същите условия на националните
си клиенти. Избраният оператор на местоназначението преценява дали избраният оператор
на местопроизхождението е изпълнил или не
условията и начините на директния достъп.
4.2. Избраните оператори на страните в
целевата система правят достъпни за останалите избрани оператори всички цени, срокове
и условия, предлагани в рамките на тяхната
вътрешна услуга, при условия, идентични на
тези, предлагани на националните им клиенти.
4.3. Избраните оператори на новите страни в целева система могат да изберат да не
предоставят на останалите избрани оператори
всички цени, срокове и условия, които предлагат в рамките на вътрешната им услуга при
условия, идентични на тези за националните
им клиенти. Тези избрани оператори могат
все пак да изберат да направят достъпни за
ограничен брой избрани оператори условията,
предлагани в рамките на вътрешната им служ-
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ба, на реципрочна основа за изпитателен срок
две години. След изтичането на този период те
трябва да изберат между двете възможности:
да прекратят достъпа до условията, предлагани
в рамките на вътрешната им услуга, или да
продължат по този път и да направят условията, предлагани в рамките на тяхната вътрешна
услуга, достъпни за всички избрани оператори.
Все пак, ако избраните оператори от новите
страни от целева система поискат да получат
от избраните оператори на страните от целевата
система да прилагат за тях условията, предлагани
в рамките на вътрешната им услуга, те трябва
да предоставят на всички останали избрани
оператори цените, сроковете и условията, които
предлагат в рамките на вътрешната им услуга,
при условия, идентични на тези, предлагани на
националните им клиенти.
4.4. Избраните оператори от страните в
преходната система могат да изберат да не
правят достъпни за останалите избрани оператори условията, предлагани във вътрешната им
услуга, всички цени, срокове и условия, които
предлагат в техния вътрешен режим. Тези избрани оператори могат все пак да изберат да
направят достъпни за ограничен брой избрани
оператори условията, предлагани в рамките на
вътрешната им услуга, на реципрочна основа
за изпитателен срок две години. След изтичането на този период те трябва да изберат
между две възможности: да прекратят достъпа
до условията, предлагани във вътрешната им
услуга, или да продължат по този път и да
направят условията, предлагани в рамките на
вътрешната им услуга, достъпни за всички
избрани оператори.
5. Възнаграждението за крайните разходи
ще се базира на качеството на предоставяната
услуга в страната на местоназначението. Съветът
по пощенска експлоатация ще бъде упълномощен да отпуска премии към възнаграждението,
посочено в членове 28 и 29, с цел да подтикне
към участие в системата за контрол и да компенсира избраните оператори, които постигат
тяхната цел за качеството. Съветът по пощенска
експлоатация може също така да определи наказания в случай на незадоволително качество,
но възнаграждението на избраните оператори
не може да бъде по-малко от минималното
възнаграждение, посочено в членове 28 и 29.
6. Всеки избран оператор може да се откаже
напълно или частично от възнаграждението,
предвидено в параграф 1.
7. За чувалите „М“ прилаганите крайни
разходи са 0,793 СПТ за килограм. Чувалите
„М“ с тегло под 5 кг се смятат за тежащи 5
кг за целите на възнаграждението за крайните
разходи.
8. За препоръчаните пратки се предвижда
допълнително възнаграждение от 0,55 СПТ за
пратка за 2010 г. и 2011 г. и 0,6 СПТ за 2012 г.
и 2013 г. За пратките с обявена стойност се
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предвижда допълнително възнаграждение от
1,1 СПТ за пратка за 2010 г. и 2011 г. и 1,2
СПТ за 2012 г. и 2013 г. Съветът за пощенска
експлоатация има право да отпуска премии към
възнаграждението за тези и за други допълнителни услуги, когато предоставяните услуги
съдържат допълнителни характеристики, които
трябва да се специфицират в Правилника за
писмовните пратки.
9. Всеки избран оператор може при двустранни или многостранни споразумения да
прилага други системи на възнаграждение за
уреждане на сметките по крайните разходи.
10. Избраните оператори могат, без да е
задължително, да разменят поща без предимство, прилагайки 10 % отстъпка от крайните
разходи, прилагани за пощата с предимство.
11. Избраните оператори могат, без да е
задължително, да разменят пратки, отделени
съобразно формата, прилагайки намален размер
на крайните разходи.
12. Разпоредбите, прилагани между избраните
оператори от целевата система, се прилагат към
всеки избран оператор от преходната система,
който декларира, че желае да се присъедини
към целевата система. Съветът за пощенска
експлоатация може да определи преходните
мерки в Правилника за писмовните пратки.
Разпоредбите на целевата система могат да
бъдат прилагани в тяхната цялост към новите
избрани оператори от целевата система, които
са декларирали, че желаят да бъдат напълно
подчинени на горепосочените разпоредби, без
преходни мерки.
Член 28
Крайни разходи. Разпоредби, приложими за
потоците поща между избраните оператори на
страните в целевата система
1. Заплащането за писмовните пратки, включително за пощата в брой, с изключение на
чувалите „М“ и пратките CCRI се определя на
базата на прилагането на цени за пратка и за
килограм, отразяващи разходите за обработка
в страната членка на местоназначението; тези
разходи трябва да бъдат свързани с вътрешните
цени. Изчисляването на цените се извършва
съгласно условията, уточнени в Правилника за
писмовните пратки.
2. Заплащането на пратките CCRI се извършва съобразно съответните разпоредби в
Правилника за писмовните пратки.
3. Цените за пратка и за килограм се изчисляват на базата на процент от цената за писмо
с приоритет с тегло 20 г, от вътрешния режим,
както следва: 70 % за страните в целевата система преди 2010 г. и 100 % за страните, които се
присъединяват към целевата система от 2010 г.
и 2012 г. (страните от новата целева система).
4. През 2009 г. и 2010 г. Съветът за пощенска
експлоатация ще проведе проучване за разходите по обработката на входяща поща. Ако това
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проучване покаже процент, различен от 70 %,
посочен в параграф 3, Съветът по пощенска
експлоатация ще определи дали да измени
процента от цената на писмо с приоритет с
тегло 20 г за 2012 г. и 2013 г.
5. За 2010 г. и 2011 г. 50 % от ДДС или от
останалите прилагани такси ще се извадят от
цената, използвана за калкулирането, посочено
в параграф 3. Това изваждане ще бъде 100 %
за 2012 и 2013 г.
6. Цените, прилагани за потоците поща между
страните в целевата система преди 2010 г., не
могат да надвишават:
6.1. за 2010 г.: 0,253 СПТ за пратка и 1,980
СПТ за килограм;
6.2. за 2011 г.: 0,263 СПТ за пратка и 2,059
СПТ за килограм;
6.3. за 2012 г.: 0,274 СПТ за пратка и 2,141
СПТ за килограм;
6.4. за 2013 г.: 0,285 СПТ за пратка и 2,227
СПТ за килограм.
7. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система преди
2010 г., не могат да бъдат по-ниски от цените
през 2009 г. преди прилагането на връзката с
качеството на услугата. Тези цени не могат
също така да бъдат по-ниски от стойностите,
посочени по-долу:
7.1. за 2010 г.: 0,165 СПТ за пратка и 1,669
СПТ за килограм;
7.2. за 2011 г.: 0,169 СПТ за пратка и 1,709
СПТ за килограм;
7.3. за 2012 г.: 0,173 СПТ за пратка и 1,750
СПТ за килограм;
7.4. за 2013 г.: 0,177 СПТ за пратка и 1,792
СПТ за килограм.
8. Цените, прилагани за потоците поща към,
от и между новите страни от целевата система
с изключение на пощата в брой, са:
8.1. за 2010 г.: 0,155 СПТ за пратка и 1,562
СПТ за килограм;
8.2. за 2011 г.: 0,159 СПТ за пратка и 1,610
СПТ за килограм;
8.3. за 2012 г.: 0,164 СПТ за пратка и 1,648
СПТ за килограм;
8.4. за 2013 г.: 0,168 СПТ за пратка и 1,702
СПТ за килограм.
9. Разплащането за пощата в брой се урежда
на базата на прилагането на цените за пратка
и за килограм, предвидени в членове от 28.3
до 28.7.
10. С изключение при обратно двустранно
споразумение допълнително възнаграждение от
0,5 СПТ на пратки е предвидено за пратките с
препоръка и с обявена стойност, които не носят
идентификатор с баркод или идентификатор с
баркод, който не е в съответствие с техническия
стандарт S10 на ВПС.
11. Никакви уговорки с изключение при
двустранно споразумение не се прилагат към
този член.
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Член 29
Крайни разходи. Разпоредби, които се прила
гат върху пощенския поток към, от и между
избраните оператори на страните в преходната
система
1. За избраните оператори от страните в
преходната система за крайни такси (които
се подготвят за приемане в целевата система)
заплащането за писмовните пратки, включително за пощата в брой, но с изключение на
чувалите „М“ и на пратките CCRI, се урежда
на базата на годишен ръст от 2,8% на цените
за 2009 г., изчислени на базата на средно 14,64
пратки на килограм.
2. Заплащането на пратките CCRI се извършва съобразно съответните разпоредби в
Правилника за писмовните пратки.
3. Цените, прилагани за потоците поща към,
от и между страните в преходната система, са:
3.1. за 2010 г.: 0,155 СПТ за пратка и 1,562
СПТ за килограм;
3.2. за 2011 г.: 0,159 СПТ за пратка и 1,610
СПТ за килограм;
3.3. за 2012 г.: 0,164 СПТ за пратка и 1,648
СПТ за килограм;
3.4. за 2013 г.: 0,168 СПТ за пратка и 1,702
СПТ за килограм.
4. За потоците, по-малки от 100 тона годишно,
двете съставящи за килограм и за пратка се
преобразуват в една обобщена цена за килограм на базата на средно 14,64 броя пратки на
килограм. Прилагат се следните цени:
4.1. за 2010 г.: 3,831 СПТ за килограм;
4.2. за 2011 г.: 3,938 СПТ за килограм;
4.3. за 2012 г.: 4,049 СПТ за килограм;
4.4. за 2013 г.: 4,162 СПТ за килограм.
5. За потоците, по-големи от 100 тона годишно, посочените по-горе цени за килограм
се прилагат, ако нито избраният оператор на
местоподаването, нито избраният оператор на
местоназначението не поискат в рамките на
ревизионния механизъм ревизия на цените на
базата на реалния брой пратки на килограм
вместо на базата на усреднения световен брой.
Проверката за целите на прилагането на ревизионния механизъм се прилага съобразно
условията, специфицирани в Правилника за
писмовните пратки.
6. Ревизиране на намаляването на обема
на потока, цитиран в параграф 4, не може да
бъде предизвикано от страна в целевата система срещу страна в преходната система, освен
ако последната не поиска насрещна проверка.
7. Възнаграждението за поща в брой, предназначена за избраните оператори на страните
в целевата система, се определя чрез прилагане
на цените за пратка и за килограм, предвидени
в член 28. За получената поща в брой избраните
оператори на страните в преходната система
могат да изискат заплащане съгласно разпоредбите, съдържащи се в параграф 3.
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8. Никакви уговорки с изключение при
двустранно споразумение не се прилагат към
този член.
Член 30
Фонд за подобряване на качеството на услугата
1. С изключение за чувалите „М“, пратките CCRI и пощата в брой крайните разходи,
заплащани от всички страни членки и териториите към страните, класирани от Конгреса в
категорията на страните от група 5 за целите
на крайните разходи и Фонда за качество на
услугите, са обект на завишение с 20 % спрямо
стойностите, посочени в член 29, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в страните от група 5.
Никакво плащане от подобен вид не се извършва между страните от група 5.
2. С изключение за чувалите „М“, пратките CCRI и пощата в брой крайните разходи,
заплащани от страните и териториите, класирани от Конгреса в категорията на страните
от група 1, към страните, класирани от Конгреса в категорията на страните от група 4, са
обект на завишение, съответстващо на 10 %
от стойностите, посочени в член 29, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в страните от група 4.
3. От 1 януари 2012 г., с изключение за чувалите „М“, пратките CCRI и пощата в брой
крайните разходи, заплащани от страните и
териториите, класирании от Конгреса в категорията на страните от група 2, към страните,
класирани от Конгреса в категорията на страните от група 4, са обект на завишение, съответстващо на 10 % от стойностите, посочени в
член 29, за целите на захранването на Фонда
за подобряване на качеството на услугата в
страните от група 4.
4. С изключение за чувалите „М“, пратките
CCRI и пощата в брой крайните разходи, заплащани от страните и териториите, класирани от
Конгреса в категорията на страните от група 1,
които са в целевата система преди 2010 г., към
страните, класирани от Конгреса в категорията
на страните от група 3, са обект на завишение,
съответстващо на 8 % от стойностите, посочени
в член 29, за целите на захранването на Фонда
за подобряване на качеството на услугата в
страните от група 3.
5. С изключение за чувалите „М“, пратките
CCRI и пощата в брой крайните разходи, заплащани от страните и териториите, класирани
от Конгреса в категорията на страните от група
1, които ще се присъединят към целевата система през 2010 г., към страните, класирани от
Конгреса в категорията на страните от група 3,
са обект на завишение, съответстващо на 4 %
от стойностите, посочени в член 29, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в страните от група 3.
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6. От 1 януари 2012 г. с изключение за чувалите „М“, пратките CCRI и пощата в брой
крайните разходи, заплащани от страните и териториите, класирани от Конгреса в категорията
на страните от група 2, към страните, класирани
от Конгреса в категорията на страните от група
3, са обект на завишение, съответстващо на 4 %
от стойностите, посочени в член 29, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в страните от група 3.
7. С изключение за чувалите „М“, пратките
CCRI и пощата в брой крайните разходи, заплащани от страните и териториите, класирани
от Конгреса в категорията на страните от група
1, към страните, класирани от Конгреса в категорията на страните от група 2, които се се
ползвали със завишение от 8 % преди 2010 г.,
са обект на завишение през 2010 г. и 2011 г.,
съответстващо на 4 % от стойностите, посочени в член 29, и със завишение през 2012 г. и
2013 г., съответстващо на 2 % от стойностите,
посочени в член 28.8, за целите на захранването на Фонда за подобряване на качеството
на услугата в страните от група 2.
8. С изключение за чувалите „М“, пратките
CCRI и пощата в брой крайните разходи, заплащани от страните и териториите, класирани от Конгреса в категорията на страните от
група 1, към страните, класирани от Конгреса
в категорията на страните от група 2, които
са се възползвали от завишение с 1% преди
2010 г., са обект на завишение през 2010 г. и
2011 г., съответстващо на 1 % от стойностите,
посочени в член 29, за целите на захранването
на Фонда за подобряване на качеството на
услугата в страните от група 2.
9. Натрупаните крайни разходи, заплащани
за целите на захранването на Фонда за подобряване на качеството на услугата в страните
от групите от 2 до 5, са с таван от 12,565 СПТ
на година за всяка възползваща се страна.
Допълнителните суми, необходими за постигането на този таван, се фактурират на страните,
участващи в целевата система преди 2010 г.,
пропорционално на разменените обеми.
10. Регионалните проекти трябва да насърчават конкретизирането на програми на
ВПС в полза на подобряването на качеството
на услугата и внедряването на аналитични
счетоводни системи в развиващите се страни.
Съветът по пощенска експлоатация ще приеме
най-късно през 2010 г. адаптирани процедури с
цел финансирането на тези проекти.
Член 31
Транзитни разходи
Затворените експедиции и пратките в транзит
на открито, разменяни между избрани оператори
или между две станции в една и съща страна
членка, с помощта на услугите на един или
повече други избрани оператори (трети служби)
подлежат на заплащане на транзитни разходи.
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Тези разходи представляват възнаграждение за
услугите, свързани със сухопътното, морското
транзитно и въздушното транзитно преминаване. Този принцип се прилага също така и за
погрешно насочените и погрешно упътените
експедиции.
Г л а в а

І І

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Член 32
Основна цена и разпоредби, отнасящи се до
разходите за въздушен транспорт
1. Основната цена, която се прилага при
уреждане на сметките за въздушен транспорт
между избраните оператори, се одобрява от Съвета по пощенска експлоатация. Тя се изчислява
от Международното бюро съгласно формулата,
определена в Правилника за писмовните пратки.
2. Изчисляването на разходите за въздушен транспорт за затворените експедиции, за
пратките с предимство, за въздушните пратки
и въздушните колети в транзит на открито,
погрешно насочените и погрешно упътените
пратки, както и начините за тяхното разчитане
са описани в Правилника за писмовните пратки
и в Правилника за пощенските колети.
3. Транспортните разходи за целия въздушен
път са:
3.1. когато се отнася за затворени експедиции – за сметка на избрания оператор на
страната на местопроизхождението, включително и когато тези експедиции преминават
транзитно през един или повече междинни
избрани оператори;
3.2. когато се отнася до пратки с предимство
и до въздушни пратки в транзит на открито,
включително и тези, които са погрешно упътени – за сметка на избрания оператор, който
предава пратките на друг избран оператор.
4. Същите правила се прилагат и на пратките, освободени от транзитни, земни и морски
цени, ако са упътени по въздушен път.
5. Всеки избран оператор на местоназначението, който осигурява въздушно пренасяне на
международни пощенски пратки във вътрешността на страната си, има право да му бъдат
възстановени допълнителните разходи, свързани
с това пренасяне, в случай че средното изчислено разстояние на изминатия път надвишава
300 километра. Съветът по пощенска експлоатация може да замени критерия за средното
изчислено разстояние с друг критерий. Освен
при споразумение, предвиждащо безплатно
пренасяне, разходите трябва да бъдат еднакви
за всички експедиции с предимство и въздушни
експедиции, които произхождат от чужбина, без
значение дали тази поща е препратена или не
по въздушен път.
6. Когато обаче компенсацията за крайните
разходи, която избраният оператор на местоназначението получава, се основава по специ-
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фичен начин на разходите или на вътрешните
цени, не се извършва никакво допълнително
заплащане за разходи за вътрешно въздушно
пренасяне.
7. Избраният оператор на местоназначение
то при изчисляването на средното разстояние
изключва теглото на всички експедиции, за
които изчисляването компенсацията за крайните
разходи се основава по специфичен начин на
разходите или на вътрешните цени на избрания
оператор на местоназначението.
Член 33
Териториални цени и цени за пренасяне по
море на пощенските колети
1. За колетите, разменяни между два избрани
оператора, се вземат входящи териториални
цени, изчислени, като се комбинират основната
цена за колет и основната цена за килограм,
определени от Правилника.
1.1. Като се отчитат посочените основни
цени, избраните оператори имат право освен
това да се възползват от допълнителни цени
за колет и за килограм съгласно разпоредбите,
предвидени в Правилника.
1.2. Цените, цитирани в параграфи 1 и 1.1, са
за сметка на избрания оператор на страната на
местопроизхождението, освен ако Правилникът
за пощенските колети не предвижда отклонения
от този принцип.
1.3. Входящите териториални цени трябва
да са едни и същи за цялата територия на
всяка страна.
2. За колети, разменяни между два избрани
оператора или между две станции на една и
съща страна посредством земните служби на
един или повече други избрани оператори, се
вземат транзитни териториални цени в полза
на избраните оператори, чиито служби участват
в упътването по земен път, които са определени в Правилника според подразделението за
разстоянието.
2.1. За колетите в транзит на открито междинните избрани оператори имат право да изискват договорената цена за пратка, определена
от Правилника.
2.2. Транзитните териториални цени са за
сметка на избрания оператор на страната на
местопроизхождението, освен ако Правилникът
за пощенски колети не предвижда отклонения
от този принцип.
3. Всеки избран оператор, чиито служби
участват в пренасянето по море на колети, има
право да изисква цени за пренасяне по море.
Тези цени са за сметка на избрания оператор
на страната на местопроизхождението, освен
ако Правилникът за пощенски колети не предвижда отклонения от този принцип.
3.1. За всяка използвана морска служба
цената за пренасяне по море е определена в
Правилника за пощенски колети в зависимост
от подразделението за разстояние.
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3.2. Избраните оператори имат право да
завишават максимално с 50 % цената за пренасяне по морски път, изчислена съгласно
параграф 3.1. За сметка на това те могат да я
намаляват по своя преценка.
Член 34
Правомощие на Съвета по пощенска експло
атация да определя сумата на разходите за
писмовните пратки и цените за пощенските
колети
1. Съветът по пощенска експлоатация има
право да определя разходите и цените, изброени по-долу, които трябва да бъдат платени
от избраните оператори, съгласно условията,
посочени в правилниците:
1.1. транзитни цени за обработката и пренасянето на експедиции с писмовни пратки от
най-малко една трета страна;
1.2. основна цена и цена за пренасяне по
въздушен път, които се прилагат за въздушната поща;
1.3. входящи териториални цени за обработка
на входящите колети;
1.4. транзитни териториални цени за обработката и пренасянето на колети от трета страна;
1.5. цени за пренасяне по морски път за
пренасянето на колетите по морски път.
2. Преразглеждането, което би могло да бъде
направено, с помощта на методология, осигуряваща справедливо заплащане на избраните
оператори, осигуряващи услугите, трябва да се
основава на проверени и представителни икономически и финансови данни. Евентуалната
промяна, за която може да се вземе решение,
влиза в сила на дата, определена от Съвета по
пощенска експлоатация.
Ч Е Т В Ъ Р Т А

Ч А С Т

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 35
Условия за одобряване на предложения,
отнасящи се до Конвенцията и Правилниците
1. За да станат изпълними, предложенията,
представени на Конгреса и отнасящи се до тази
конвенция, трябва да бъдат одобрени от мнозинството от присъстващите и гласуващи страни
членки, които имат право на глас. Най-малко
половината от страните членки, представени
на Конгреса и имащи право на глас, трябва да
присъстват по време на гласуването.
2. За да станат изпълними, предложенията,
които се отнасят до Правилника за писмовните
пратки и до Правилника за пощенските колети,
трябва да бъдат приети от мнозинството от
членовете на Съвета по пощенска експлоатация,
които имат право на глас.
3. За да станат изпълними, внесените между
два конгреса предложения, които се отнасят
до тази конвенция и до нейния Заключителен
протокол, трябва да съберат:
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3.1. две трети от гласовете, ако най-малко
половината от страните членки на Съюза, които
имат право на глас и са участвали в гласуването, ако се касае за изменения;
3.2. мнозинството от гласовете, ако се касае
за тълкуване на разпоредби.
4. Независимо от разпоредбите, предвидени
в параграф 3.1, всяка страна членка, чието
национално законодателство е все още несъвместимо с предложената промяна, има право в
срок 90 дни от датата на официалното обявяване
на промяната да внесе писмена декларация
до Генералния директор на Международното
бюро, в която да посочи, че не є е възможно
да приеме тази промяна.
Член 36
Уговорки, представяни по време на Конгреса
1. Не се допускат никакви уговорки, които
са несъвместими с предмета и целта на Съюза.
2. По общо правило страните членки, чието
мнение не се споделя от останалите страни
членки, трябва да положат усилия в рамките
на възможното да се присъединят към мнението на мнозинството. Уговорките трябва да се
правят само при абсолютна необходимост и да
бъдат обосновани по подходящ начин.
3. Уговорка към членове на тази конвенция
трябва да бъде представена на Конгреса под
формата на предложение, написано на един
от работните езици на Международното бюро,
съгласно съответните разпоредби на Вътрешния
правилник на Конгреса.
4. За да влезе в сила, уговорката, представена
пред Конгреса, трябва да бъде приета от мнозинството, което се изисква за всяка промяна
на члена, към който тя се отнася.
5. По принцип уговорката се прилага на реципрочна основа между предложилата я страна
членка и останалите страни членки.
6. Уговорката към тази конвенция се вписва
в Заключителния протокол към нея на основание на предложение, прието от Конгреса.
Член 37
Привеждане в изпълнение и срок на действие
на Конвенцията
Тази конвенция ще бъде приведена в изпълнение на 1 януари 2010 г. и ще остане в сила
до привеждането в изпълнение на актовете на
следващия Конгрес.
В уверение на което, пълномощните представители на правителствата на страните членки
подписаха конвенцията в един екземпляр, който
е депозиран при Генералния директор на Международното бюро. Международното бюро на
Всемирния пощенски съюз ще изпрати копие
от този документ до всяка една от страните.
Изготвена в Женева на 12 август 2008 г.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Всемирната пощенска конвенция
(Ратифициран със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 11 март 2010 г. – ДВ,
бр. 24 от 2010 г. В сила от 1 януари 2010 г.)
В момента на подписването на Всемирната
пощенска конвенция, сключена днес, долуподписаните пълномощни представители се
споразумяха за следното:
Член І
Принадлежност на пощенските пратки. Оттег
ляне. Промяна или поправка на адреса
1. Разпоредбите на член 5, параграф 1 и параграф 2 не се прилагат в Антигуа и Барбуда,
Бахрейн (Кралство), Барбадос, Белиз, Бруней
Дарусалам, Канада, Хонконг, Китай, Доминиканската република, Египет, Фиджи, Гамбия,
Обединеното кралство на Великобритания и
Северна Ирландия, Отвъдморските територии,
принадлежащи към Обединеното кралство,
Ямайка, Кения, Карибите, Кувейт, Лесото, Малайзия, Малави, о-в Мавриций, Наури, Нигерия,
Нова Зеландия, Уганда, Папуа–Нова Гвинея,
Сент Кристоф и Нави, Санта Лучия, Сент Венсан и Гренадин, Соломоновите острови, Самуа,
Сейшелските острови, Сиера Леоне, Сингапур,
Свазиланд, Обединена република Танзания,
Тринидад и Тобаго, Тувалу, Вануату и Замбия.
2. Разпоредбите на член 5, параграф 1 и
параграф 2 не се прилагат вече в Австрия,
Дания и Ислямска република Иран, чиито
законодателства не позволяват оттеглянето и
промяната на адреса на писмовните пратки
по искане от страна на подателя, от момента,
в който получателят е бил информиран, че
дадена пратка е пристигнала на неговия адрес.
3. Член 5, параграф 1 не се прилага в Австралия, Гана и Зимбабве.
4. Член 5, параграф 2 не се прилага на Бахамските острови, в Белгия, Ирак, Мианмар и
Демократична народна република Корея, чиито
законодателства не позволяват оттеглянето и
промяната на адреса на писмовните пратки по
искане от страна на подателя.
5. Член 5, параграф 2 не се прилага в Съединените американски щати.
6. Член 5, параграф 2 се прилага в Австралия, доколкото е съвместим с вътрешното
законодателство на страната.
7. В отклонение от член 5.2 Ел Салвадор,
Република Панама, Филипините, Демократична
република Конго и Венецуела имат право да не
връщат колетни пратки след молба от страна
на получателя за освобождаване от митница,
тъй като тяхното митническо законодателство
се противопоставя на това.
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Член ІІ
Цени
В отклонение от член 6 Австралия, Канада и
Нова Зеландия имат право да събират пощенски
цени, различни от тези, предвидени в правилниците, когато въпросните цени са допустими
според законодателствата на тези страни.
Член ІІІ
Изключение при освобождаване на секограмите
от пощенски цени
1. В отклонение от член 7 Индонезия, Сент
Венсан и Гренадин и Турция, които в своята
вътрешна служба не освобождават секограмите
от пощенски цени, имат право да поискат цена
и такса за специални услуги, които не бива
да надвишават стойността на вътрешните им
тарифи за същите услуги.
2. В отклонение от член 7 Германия, Съединените американски щати, Австралия, Австрия,
Канада, Обединеното кралство Великобритания
и Северна Ирландия, Япония и Швейцария имат
право да налагат цени за специални услуги,
които се прилагат за секограмите в техните
вътрешни служби.
Член ІV
Основни услуги
1. Независимо от разпоредбите на член 12
Австралия не приема разширението на основните услуги за пощенските колети.
2. Разпоредбите на член 12.2.4 не се прилагат във Великобритания, чието национално
законодателство налага по-ниско ограничение в
теглото. Законодателството, което се отнася до
здравето и сигурността, ограничава теглото на
пощенските чували до максимум 20 килограма.
3. В отклонение от член 12.2.4 Казахстан и
Узбекистан имат право да ограничат до 20 кг
максималното тегло на входящи и изходящи
чували „М“.
Член V
Известие за получаване
Канада има право да не спазва разпоредбите, предвидени в член 13, параграф 4, алинея
3, касаещи колетните пратки, тъй като тя не
предлага услугата известие за получаване за
колетите във вътрешния си режим.
Член VІ
Услуга „Търговска кореспонденция – междуна
роден отговор“ (CCRI)
В отклонение от член 13.4.1 Република България ще осигурява услугата „Търговска кореспонденция – международен отговор“ (CCRI) след
договаряне със заинтересованата страна членка.
Член VІІ
Забрани (писмовни пратки)
1. Като изключение Ливан и Демократична
народна република Корея не приемат препоръчани пратки, които съдържат монети, банкноти,
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бонове, ценни книжа, без значение от стойността
или валутата, както и пътнически чекове, обработени или необработени платина, злато или
сребро, скъпоценни камъни, бижута и накити и
каквито и да е скъпоценни предмети. Разпоредбите на Правилника за писмовните пратки не
ги държи строго отговорни при ограбване или
повреждане на препоръчаните пратки, както
и по отношение на пратките, които съдържат
стъклени или чупливи предмети.
2. Като изключение Саудитска Арабия, Боливия, Народна република Китай (с изключение на
специалния Административен регион Хонконг),
Ирак, Непал, Пакистан, Судан и Виетнам не
приемат препоръчани пратки, които съдържат
монети, банкноти, бонове, ценни книжа без
значение от стойността или валутата, както и
пътнически чекове, обработени или необработени платина, злато или сребро, скъпоценни
камъни, бижута и накити и каквито и да са
скъпоценни предмети.
3. Мианмар си запазва правото да не приема
пратки с обявена стойност, които съдържат
ценни предмети, посочени в член 15, параграф
6, тъй като вътрешното законодателство не
допуска приемане на такъв вид пратки.
4. Непал не приема препоръчани пратки,
както и пратки с обявена стойност, които
съдържат банкноти или монети, освен при
специална договореност за тази цел.
5. Узбекистан не приема препоръчани пратки, както и пратки с обявена стойност, които
съдържат банкноти или монети, бонове, чекове,
пощенски марки или чуждестранна валута, и не
носи никаква отговорност в случай на загуба
или повреда на пратки от този вид.
6. Ислямска република Иран не приема
пратки, които съдържат предмети, противоречащи на ислямската религия.
7. Филипините си запазват правото да не
приема писмовни пратки (обикновени, препоръчани или с обявена стойност), които съдържат
монети, банкноти, бонове, ценни книжа без
значение от стойността или валутата, както и
пътнически чекове, обработени или необработени платина, злато или сребро, скъпоценни
камъни, бижута и накити и каквито и да е
скъпоценни предмети.
8. Австралия не приема никакви пощенски
пратки, които съдържат кюлчета или банкноти.
Освен това тя не приема препоръчани пратки,
предназначени за доставка в Австралия, или
пратки в транзит на открито, които съдържат
ценни предмети, като бижута и накити, ценни
метали, скъпоценни или полускъпоценни камъни, документи и ценни книжа, монети или
други предмети, с които може да се търгува.
Тя не носи никаква отговорност за пратки,
изпратени в нарушение на тази резерва.
9. Народна република Китай с изключение
на специалния административен регион Хонконг
не приема пратки с обявена стойност, които
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съдържат монети, банкноти, ценни книжа, бонове без значение от тяхната стойност, както
и пътнически чекове, съгласно вътрешната си
регламентация.
10. Латвия и Монголия си запазват правото да не приемат обикновени и препоръчани
пратки, както и пратки с обявена стойност,
които съдържат монети, банкноти, носители
или отрязъци от пътнически чекове, тъй като
националните им законодателства го забраняват.
11. Бразилия си запазва правото да не приема обикновени и препоръчани пратки, както
и пратки с обявена стойност, които съдържат
монети и банкноти в обращение без значение
от стойността и валутата.
12. Виетнам си запазва правото да не приема писма, които съдържат предмети и стоки.
13. Индонезия не приема препоръчани пратки
или пратки с обявена стойност, които съдържат
монети, банкноти, пътнически чекове, пощенски марки, чуждестранна валута или каквито
и да е ценности, предназначени за доставяне
на получателя, и не носи отговорност в случаи
на загубване или повреждане на тези пратки.
14. Киргизстан си запазва правото да не
приема писмовни пратки (обикновени, препоръчани, с обявена стойност и малки пакети),
съдържащи монети, ценни книжа или каквито
и да е ценности на приносителя, пътнически
чекове, платина, злато или сребро, обработени
или необработени, скъпоценни камъни, бижута
и други ценни предмети, и не носи отговорност в случаи на загубване или повреждане
на такива пратки.
15. Казахстан не приема препоръчани пратки или пратки с обявена стойност, съдържащи
монети, банкноти, ценни книжа или каквито и
да е ценности на приносителя, чекове, ценни
метали, обработени или необработени, скъпоценни камъни, бижута и други ценни предмети,
както и чуждестранна валута, и не носи отговорност в случаи на загубване или повреждане
на такива пратки.
16. Молдова и Руската федерация не приемат препоръчани пратки и пратки с обявена
стойност, съдържащи банкноти в обращение,
ценни книжа (чекове) на приносителя или
чуждестранна валута, и не носят никаква отговорност в случаи на загубване или повреждане
на такива пратки.
Член VIII
Забрани (пощенски колети)
1. Мианмар и Замбия имат право да не
приемат колети с обявена стойност, които
съдържат ценните предмети, посочени в член
15.6.1.3.1, тъй като вътрешната им регламентация забранява това.
2. По изключение Ливан и Судан не приемат колети, които съдържат монети, банкноти,
без значение от стойността им, пътнически
чекове, обработени или необработени пла-
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тина, злато или сребро, скъпоценни камъни,
бижута и накити и каквито и да са скъпоценни
предмети, както и колети, които съдържат
течности и елементи, които се втечняват лесно, или стъклени или чупливи предмети. Те
не са задължени от съответните разпоредби
от Правилника за пощенски колети, които се
отнасят до пощенските колети.
3. Бразилия има право да не приема колети
с обявена стойност, които съдържат монети,
банкноти в обращение, както и ценности на
приносителя, тъй като вътрешната є регламентация забранява това.
4. Гана има право да не приема колети с
обявена стойност, които съдържат монети,
банкноти в обращение, тъй като вътрешната
є регламентация забранява това.
5. Освен предметите, изброени в член 15,
Саудитска Арабия не приема колети, които
съдържат монети, банкноти, без значение от
стойността им, пътнически чекове, платина,
злато или сребро, обработени или необработени,
скъпоценни камъни и други ценни предмети. Тя
не приема и колети, които съдържат медикаменти от всякакъв вид, освен в случаите, когато
са придружени от медицинско нареждане от
компетентна официална институция, продукти,
предназначени за погасяване на огън, химически
течности, както и предмети, противоречащи на
принципите на ислямската религия.
6. Освен предметите, изброени в член 15,
Оман не приема колетни пратки, съдържащи:
6.1. всякакъв вид медикаменти, освен в
случаите, когато те са придружени от медицинско нареждане от компетентна официална
институция;
6.2. продукти, предназначени за погасяване
на огън, и химически течности;
6.3. предмети, противоречащи на принципите
на ислямската религия.
7. Освен предметите, изброени в член 15,
Ислямска република Иран има право да не
приема колети, съдържащи предмети, противоречащи на принципите на ислямската религия.
8. Филипините имат право да не приемат
колети, които съдържат монети, банкноти или
каквито и да са ценности на приносителя, пътнически чекове, платина, злато или сребро, обработени или необработени, скъпоценни камъни
и други ценни предмети или които съдържат
течности, елементи, които се втечняват лесно,
стъклени или чупливи предмети.
9. Австралия не допуска никакви пощенски
пратки, които съдържат кюлчета, ценни книжа
или банкноти.
10. Народна република Китай не приема
обикновени колети, които съдържат монети,
банкноти или каквито и да са ценности за
приносителя, пътнически чекове, платина, злато или сребро, обработени или необработени,
скъпоценни камъни и други ценни предмети.
Освен това (с изключение на специалния ад-
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министративен регион Хонконг) не се приемат
също така колети с обявена стойност, които
съдържат монети, банкноти или каквито и да е
ценности за приносителя или пътнически чекове.
11. Монголия си запазва правото да не приема съгласно националното си законодателство
колети, които съдържат монети, банкноти,
ценни книжа и пътнически чекове.
12. Латвия не приема обикновени колети,
нито колети с обявена стойност, които съдържат монети, банкноти, ценности (чекове) на
приносителя или чуждестранна валута. Тя не
носи никаква отговорност в случай на загуба
или повреда на такива пратки.
13. Молдова, Руската федерация, Украйна
и Узбекистан не приемат обикновени колети
и такива с обявена стойност, които съдържат
банкноти в обращение, ценности (чекове) на
приносителя или чуждестранна валута, и не
носят отговорност в случай на загубване или
повреждане на пратки от този вид.
14. Казахстан не приема обикновени колети,
нито колети с обявена стойност, които съдържат
монети, банкноти или всякакви ценности на
приносителя, чекове, ценни метали, обработени
или необработени, скъпоценни камъни, бижута
и други ценни предмети, както и чуждестранна
валута, и не носи отговорност в случаи на загубване или повреждане на пратки от този вид.
Член IX
Допустими радиоактивни материали и инфек
циозни вещества
Независимо от разпоредбите на член 16
Монголия си запазва правото да не приема в
съответствие с вътрешното си законодателство
пощенски пратки, които съдържат радиоактивни
материали и инфекциозни вещества.
Член Х
Предмети, подлежащи на митнически сборове
1. По препоръка на член 15 следните страни
членки не приемат пратки с обявена стойност,
които съдържат предмети, подлежащи на митнически сборове: Бангладеш и Ел Салвадор.
2. По препоръка на член 15 следните страни
членки не приемат обикновени и препоръчани
писма, които съдържат предмети, подлежащи
на митнически сборове: Афганистан, Албания,
Азербайджан, Беларус, Камбоджа, Чили, Колумбия, Куба, Ел Салвадор, Естония, Италия,
Казахстан, Латвия, Молдова, Непал, Узбекистан,
Перу, Демократична народна република Корея,
Руската федерация, Сан Марино, Туркменистан,
Украйна и Венецуела.
3. По препоръка на член 15 следните страни
членки не приемат обикновени писма, които
съдържат предмети, подлежащи на митнически
сборове: Бенин, Буркина Фасо, Република Бряг
на Слоновата кост (Кот д’Ивоар), Джибути,
Мали и Мавритания.
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4. Независимо от разпоредбите, предвидени
в параграфи от 1 до 3, пратките, съдържащи
серуми, ваксини, както и пратките, които съдържат медикаменти от спешна необходимост,
които е трудно да се набавят, се приемат във
всички тези случаи.
Член ХІ
Рекламации
1. В отклонение от член 17.3 Саудитска
Арабия, Република България, Зелени нос,
Египет, Габон, Отвъдморските територии,
принадлежащи на Обединеното Кралство, Гърция, Ислямска република Иран, Киргизстан,
Монголия, Мианмар, Узбекистан, Филипините,
Демократична народна република Корея, Судан,
Арабска република Сирия, Чад, Туркменистан,
Украйна и Замбия си запазват правото да събират от своите клиенти такса за рекламация
за писмовните пратки.
2. В отклонение от член 17.3 Аржентина,
Австрия, Азербайджан, Словакия и Република
Чехия си запазват правото да взимат специална
такса, когато в резултат на действията, предприети вследствие на направена рекламация,
се установи, че последната е неоснователна.
3. Афганистан, Саудитска Арабия, Република България, Зелени нос, Република Конго,
Египет, Габон, Ислямска република Иран,
Киргизстан, Монголия, Мианмар, Узбекистан,
Судан, Суринам, Арабска република Сирия,
Туркменистан, Украйна и Замбия си запазват
правото да събират от техните клиенти такса
за рекламация за колетите.
4. В отклонение от член 17.3 Съединените
американски щати, Бразилия и Република
Панама си запазват правото да събират от
клиентите такса за рекламация за писмовни
пратки и колети, които са подадени в страни, в
които се прилага този вид такса, по силата на
разпоредбите, предвидени в параграфи от 1 до 3.
Член ХІІ
Такса за представяне пред митница
1. Габон си запазва правото да събира от
клиентите си такса за представяне пред митница.
2. Република Конго и Замбия си запазват
правото да събират от клиентите си такса за
представяне пред митница на колетите.
Член ХІІІ
Подаване в чужбина на писмовни пратки
1. Съединените американски щати, Австралия, Австрия, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Гърция и Нова
Зеландия си запазват правото да вземат такса в
зависимост от себестойността на извършените
услуги от всеки избран оператор, който по силата на член 26.4 им връща предметите, които
първоначално не са били изпратени от техните
служби под формата на пощенски пратки.
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2. В отклонение от член 26.4 Канада си запазва правото да събира от избрания оператор
на местоподаването възнаграждение, което
отговаря най-малко на разходите по обработването на такива пратки.
3. Член 26.4 дава право на избрания оператор
на местоназначението да изисква от избрания
оператор на местоподаването съответното заплащане за доставянето на писмовни пратки,
подадени в чужбина в голямо количество.
Австралия и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия си запазват
правото да ограничат това заплащане до сума,
съответстваща на вътрешната тарифа в страната на местоназначението, която се прилага
за подобни пратки.
4. Член 26.4 дава право на избрания оператор
на местонадначението да изисква от избрания
оператор на местоподаването съответното заплащане за доставянето на писмовни пратки,
подадени в чужбина в голямо количество.
Следните страни членки си запазват правото да
ограничат това заплащане в рамките, посочени
в Правилника за пощата в брой: Съединени
американски щати, Бахамските о-ви, Барбадос, Бруней Дарусалам, Народна република
Китай, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Отвъдморските
територии, принадлежащи на Обединеното
кралство, Гренада, Гвиана, Индия, Малайзия,
Непал, Нова Зеландия, Холандия, холандските
Антилски о-ви и Аруба, Санта Лучия, Сент
Венсан и Гренадин, Сингапур, Шри Ланка,
Суринам и Тайланд.
5. Независимо от уговорките, предвидени
в параграф 4, следните страни членки си запазват правото да прилагат всички разпоредби, предвидени в член 26 от конвенцията по
отношение на пощата, получена от страните
членки на Съюза: Германия, Саудитска Арабия, Аржентина, Австрия, Бенин, Бразилия,
Буркина Фасо, Камерун, Кипър, Република
Бряг на Слоновата кост (Кот д’Ивоар), Дания,
Египет, Франция, Гърция, Гвинея, Израел,
Италия, Япония, Йордания, Ливан, Люксембург, Мали, Мароко, Мавритания, Монако,
Норвегия, Португалия, Сенегал, Арабска
република Сирия и Того.
6. За целите на прилагането на член 26.4 Германия си запазва правото да изисква от страната
на местоподаването на пратките заплащането
на сума, равна на това, което би получила от
страната, в която пребивава подателят.
7. Независимо от уговорките, направени в
член ХІІІ, Народна република Китай си запазва
правото да ограничи всички плащания за доставката на кореспондентски пратки, подадени
в чужбина в големи количества, в рамките
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на границите, разрешени за пощата в брой
от Конвенцията на ВПС и от Правилника за
писмовните пратки.
Член ХІV
Териториални цени за специални пратки
В отклонение от член 33 Афганистан си
запазва правото да събира 7,50 DTS като
изключителна входяща териториална такса
допълнително за колет.
Член ХV
Специални цени
1. Съединените американски щати, Белгия
и Норвегия имат право да изискват по-високи
териториални цени за колетните пратки, пренасяни по въздушен път, отколкото тези, които
са пренасяни по земен път.
2. Ливан има право да изисква таксата за
колетните пратки с тегло между 1 и 3 килограма да се прилага и за колетните пратки с
тегло до 1 килограм.
3. Република Панама има право да изисква
0,20 DTS на килограм за земните колетни пратки, които се пренасят в транзит по въздушен
път (S.A.L).
В уверение на което, пълномощните представители, посочени по-долу, съставиха този
протокол, който ще има същата сила и същата стойност, както, ако неговите разпоредби
бяха включени в самия текст на конвенцията,
и подписан от тях в един екземпляр, който е
депозиран пред Генералния директор на Международното бюро. Копие от него ще бъде
предадено на всяка от една от подписалите
страни от Международното бюро на Всемирния
пощенски съюз.
Изготвен в Женева на 12 август 2008 г.
3633

СПОРАЗУМЕНИЕ

за услугите по пощенските плащания
(Ратифицирано със закон, приет от 41-ото
Народно събрание на 11 март 2010 г. – ДВ,
бр. 24 от 2010 г. В сила от 1 януари 2010 г.)
Долуподписаните, пълномощни представители на правителствата на страните – членки
на Съюза, на основание чл. 22, параграф 4 на
Устава на Всемирния пощенски съюз, сключен във Виена на 10 юли 1964 г., по общо
съгласие и с уговорката на чл. 25, параграф
4 на същия Устав изготвиха споразумението
по-долу, което се вписва в принципите на
споменатия по-горе Устав, с цел въвеждане
в действие на сигурна пощенска услуга по
плащанията, която е достъпна и адаптирана
към най-голям брой потребители на базата
на системи, позволяващи взаимодействието
на мрежите на избраните оператори.
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І

ЕДИННИ ПРИНЦИПИ, ПРИЛАГАНИ ЗА УСЛУГИТЕ ПО ПОЩЕНСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Г л а в а

І

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обхват на споразумението
1. Всяка страна членка използва всички
средства, за да предложи на своята територия
най-малко една от услугите по пощенските
плащания по-долу:
1.1. Запис в брой: подателят подава парите
в мястото за достъп към службата на избрания
оператор и иска изплащането на получателя на
сумата в брой без никаква удръжка.
1.2. Запис за изплащане: подателят нарежда
дебит от неговата сметка, държана от избрания
оператор, и иска изплащането на получателя
на сумата в брой без никаква удръжка.
1.3. Запис за вирмент: подателят подава
парите в мястото за достъп до службата на
избрания оператор и иска тяхното внасяне по
сметката на получателя без никаква удръжка.
1.4. Пощенски вирмент: подателят нарежда
дебит от неговата сметка, държана от избрания
оператор, и иска вписването на еквивалентна
сума в кредит по сметката на получателя,
държана от изплащащия избран оператор, без
никаква удръжка.
2. Правилникът определя мерките, необходими за изпълнението на това споразумение.
Член 2
Определения
1. Компетентен орган – всеки национален
орган на страната членка, който по силата на
правомощията, поверени му от закона или от
регламентацията, контролира дейността на
избрания оператор или на лицата, визирани в
този член. Компетентният орган може да се
обръща към административните или съдебните
власти, свързани с борбата против изпирането на пари и финансирането на тероризма,
и по-специално към националното звено за
финансово разузнаване и надзорните органи.
2. Частично погасяване – частично или
разсрочено плащане, извършвано от издаващия
избран оператор в полза на изплащащия избран
оператор, с цел да се подпомогне хазната за
услугите по пощенските плащания на изплащащия избран оператор.
3. Изпиране на пари – конвертиране или
прехвърляне на пари, извършвано от орган или
лице, което знае, че тези пари произхождат от
криминална дейност или от акт на участие в
подобна дейност, с цел скриване или прикриване на незаконния произход на парите или
подпомагане на всяко лице, участвало в тази
дейност, да избегне законовите последствия от
тази дейност; изпирането на пари трябва да се
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смята за такова, дори когато дейностите, произвеждащи блага за изпиране, са преследвани
на територията на друга страна членка или
върху тази на трета страна.
4. Отделяне – задължително отделяне на
парите на потребителите от тези на избрания
оператор, което възпрепятства използването на
парите на потребителите за други цели освен
за изпълнението на услугите по пощенските
плащания.
5. Клирингова къща – в рамките на многостранните размени клиринговата къща обработва реципрочните задължения и кредити,
които са резултат от услугите, предлагани от
един избран оператор в полза на друг. Нейната
функция се състои в това да се осчетоводят
размените между операторите, чието уреждане
се извършва през уреждаща банка, както и да
се вземат необходимите мерки в случай на
инцидент при уреждането.
6. Клиринг – система, която позволява да се
сведе до минимум броят на плащанията, които
трябва да се извършват чрез съставянето на
периодични салда между дебитите и кредитите
на заинтересованите партньори. Клирингът
включва две фази: определяне на двустранните
салда, след това чрез събиране на двустранните
салда да се изчисли глобалното положение на
всеки по отношение на общността, за да се
извърши едно-единствено уреждане съобразно
дебитното или кредитното положение на съответното ведомство.
7. Централизираща сметка – вкарване в една
единствена сметка на пари, произхождащи от
различни източници.
8. Сметка за свръзка – текуща пощенска
сметка, която избраните оператори си отварят
в рамките на двустранните отношения и с помощта на която се ликвидират реципрочните
задължения и кредити.
9. Престъпност – всеки тип на извършване
на престъпление или нарушение по смисъла
на националното законодателство.
10. Гаранционно внасяне – сума, внасяна
под формата на пари или ценни книжа, за
гарантиране на плащанията между избраните
оператори.
11. Получател – физическо или юридическо
лице, посочено от подателя като бенефициент
на записа или на пощенския вирмент.
12. Трета валута – междинна валута, използвана в случай на невъзможност за конвертиране
между две валути или за целите на компенсирането/уреждането на сметки.
13. Задължение за бдителност, отнасящо
се до потребителите – общо задължение на
избраните оператори, което включва следните
задължения:
– идентифициране на потребителите;
– запознаване с предмета на пощенското
нареждане за изплащане;
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– контролиране на пощенските нареждания
за изплащане;
– проверяване на актуалния характер на
информацията, свързана с потребителите;
– сигнализиране на компетентните органи
за съмнителни операции.
14. Електронни данни, свързани с пощенските
нареждания за изплащане – данни, предавани
по електронен път от един избран оператор на
друг, които са свързани с изпълнение на пощенски нареждания за изплащане, рекламации,
промяна или корекция на адреса или обезщетяване; тези данни се приемат от избраните
оператори или се генерират автоматично от
техните информационни системи и означават
промяна на състоянието на пощенското нареждане за изплащане или на искането, свързано
с нареждането.
15. Лични данни – идентификационни данни
на подателя или на получателя, които могат
да се използват само за целите, за които са
били събрани.
16. Пощенски данни – данни, необходими за
упътването и проследяването на изпълнението
на пощенското нареждане за изплащане, за
статистиката, както и за системата за централизирано компенсиране.
17. Обмен на компютърни данни (EDI) – обмен на свързани с операции данни от компютър
към компютър посредством стандартизирани
мрежи и формати, съвместими със системата
на Съюза.
18. Подател – физическо или юридическо
лице, което дава нареждане на посочен оператор за извършване на пощенско нареждане за
изплащане в съответствие с актовете на Съюза.
19. Финансиране на тероризъм – понятие,
което покрива финансирането на терористични актове, терористи или на терористични
организации.
20. Пари на потребителите – суми, предадени
в брой от подателя на издаващия избран оператор, или суми, с които направо се задължава
сметката на подателя, поддържана в сметките
на издаващия избран оператор, или суми,
предоставени чрез всякакво друго обезопасено
информационно средство за пренасяне на пари
от подателя на разположение на избрания оператор или на всеки друг финансов оператор,
с цел изплащане на получателя, посочен от
подателя, в съответствие с това споразумение
и неговия правилник.
21. Валута на издаване – валута на страната на местоназначението или трета валута,
разрешена от страната на местоназначението,
в която е подадено пощенското нареждане за
изплащане.
22. Издаващ избран оператор – избран оператор, който предава пощенско нареждане за
изплащане на изплащащия избран пощенски
оператор в съответствие с актовете на Съюза.
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23. Изплащащ избран оператор – избран
оператор, натоварен с изпълнението на пощенско нареждане за изплащане в страната на
местоназначението в съответствие с актовете
на Съюза.
24. Период на валидност – период, през
време на който пощенското нареждане за
изплащане може да бъде законно изпълнено
или анулирано.
25. Място за достъп до услугата – физическо
или виртуално място, където потребителят може
да подаде или да получи пощенско нареждане
за изплащане.
26. Обезщетение – сума, дължима от издаващия избран оператор на изплащащия избран
оператор за извършване на изплащането на
подателя.
27. Възможност за отменяне – възможност
за подателя да оттегли своето пощенско нареждане за изплащане (запис или вирмент)
до момента на изплащането или в края на
периода на валидност, ако изплащането не е
било извършено.
28. Риск от неизпълнение – риск, свързан
с неизпълнение на задълженията от една от
страните по договора. Това означава риск от
загуба или неликвидност.
29. Ликвиден риск – риск едната от двете
страни или един участник в системата за уреждане да се окаже във временна невъзможност
да изплати напълно задължението си в изисквания срок.
30. Сигнализиране за подозрителни операции – задължение на избрания оператор,
произтичащо от националното законодателство
или от резолюциите на Съюза, да дава на компетентните национални органи информация за
подозрителните операции.
31. Проследяване и локализиране – система,
която прави възможно да се проследи и идентифицира статусът на пощенското нареждане
за изплащане по всяко време.
32. Цена – сума, заплащана от подателя
на издаващия избран оператор за услуга по
пощенско плащане.
33. Подозрителна транзакция – пощенско
нареждане за изплащане или искане за обезщетяване, което се отнася за пощенско нареждане за изплащане, точно или повтарящо се,
свързано с нарушение по изпиране на пари
или по финансиране на тероризъм.
34. Потребител – физическо или юридическо
лице, подател или получател, използващо услугите по пощенските плащания, в съответствие
с това споразумение.
Член 3
Избиране на оператор
1. Страните членки съобщават на Международното бюро в срок от 6 месеца след закриването на Конгреса името и адреса на правителствения орган, натоварен с контрола върху
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услугите по пощенските плащания. Освен това
страните членки съобщават на Международното
бюро в срок от 6 месеца след закриването на
Конгреса името и адреса на оператора/операторите, официално избран/избрани да осигурява/осигуряват експлоатацията на услугите по
пощенските плащания чрез неговата/техните
мрежа/мрежи и да изпълнява/изпълняват задълженията, произтичащи от актовете на Съюза
върху неговата/техните територия/територии.
Между два Конгреса всяка промяна, свързана
с правителствените органи и официално избраните оператори, трябва да бъде съобщена на
Международното бюро в най-кратки срокове.
2. Избраните оператори предоставят услугите
по пощенските плащания в съответствие с това
споразумение.
Член 4
Функции на страните членки
1. Страните членки вземат необходимите
мерки, за да се осигури непрекъсваемостта на
услугите по пощенските плащания в случай
на невъзможност на техния/техните избран/
избрани оператор/оператори, без да се наруши
отговорността на този/тези оператор/оператори
пред останалите избрани оператори, по смисъла
на актовете на Съюза.
2. В случай на невъзможност на нейния избран оператор страната членка информира чрез
посредничеството на Международното бюро
останалите страни членки, които са страни по
това споразумение, относно:
2.1. преустановяването на услугата по международните пощенски плащания от съобщената
дата и до следващо уведомяване;
2.2. предприетите мерки за възстановяване
на услугата под отговорността на който и да е
нов избран оператор.
Член 5
Оперативни функции
1. Избраните оператори носят отговорност
пред останалите оператори и потребителите
за изпълнението на услугите по пощенските
плащания.
2. Те носят отговорност за рискове, като оперативни рискове, ликвидни рискове и рискове
от неизпълнение, в съответствие с националното
законодателство.
3. С цел въвеждане в действие на услугите
по пощенските плащания, чието предоставяне
им е поверено от съответните страни членки,
избраните оператори сключват двустранни
или многостранни споразумения с избраните
оператори по техен избор.
Член 6
Принадлежност на парите при извършване на
услугите по пощенските плащания
1. Всяка парична сума, подадена в брой или
в дебит на сметка с цел изпълнение на пощенско нареждане за изплащане, принадлежи на
подателя до момента, когато тя е изплатена
или внесена в кредит по неговата сметка.
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2. През периода на валидност на пощенското
нареждане за изплащане подателят може да го
оттегли до момента, когато съответната сума
е изплатена на получателя или е внесена в
кредит по неговата сметка
Член 7
Борба срещу изпирането на пари, финансира
нето на тероризъм и финансовата престъпност
1. Избраните оператори въвеждат в действие
средствата, необходими за изпълнението на
техните задължения, произтичащи от националното и международното законодателство,
включително тези, които се отнасят до борбата
срещу изпирането на пари, финансирането на
тероризъм и финансовата престъпност.
2. Те са длъжни да известяват компетентните
органи на техните страни за подозрителните
транзакции в съответствие със законите и националните правилници.
3. Правилникът съдържа подробните задължения на избраните оператори по отношение
на идентифицирането на потребителя, необходимата бдителност и процедурите за изпълнение на регламентацията в областта на борбата
срещу изпирането на пари, финансирането на
тероризъм и финансовата престъпност.
Член 8
Поверителност
1. Избраните оператори осигуряват поверителността и използването на лични данни при
спазване на националното законодателство,
международните задължения и правилника.
Разпоредбата на този член не ограничава предоставянето на лични данни по искане, основаващо се на националното законодателство
на всяка страна членка.
2. Данните, необходими за изпълнението
на пощенското нареждане за изплащане, са
поверителни.
3. За статистически цели, евентуално за измерване на качеството на услугата и за централизираното компенсиране, избраните оператори
са длъжни да съобщават пощенски данни на
Международното бюро на Съюза най-малко
веднъж в годината. Международното бюро обработва поверително личните пощенски данни.
Член 9
Технологична неутралност
1. Размяната на данните, необходими за
предоставянето на услугите, определени в
това споразумение, се управлява от принципа
за технологична неутралност, което означава,
че предлагането на тези услуги не зависи от
използваната частна технология.
2. Начините за изпълнение на пощенските
нареждания за изплащане, като условията за
подаване, приемане, изпращане, изплащане,
обезщетяване, обработка на рекламациите и
сроковете за предаване на парите на получа-
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телите, могат да се различават в зависимост
от технологията, използвана за предаване на
пощенското нареждане за изплащане.
3. Услугите по пощенските плащания могат да бъдат предлагани, като се комбинират
различни технологии.
Г л а в а

І І

ОБЩИ ПРИНЦИПИ И КАЧЕСТВО НА
УСЛУГАТА
Член 10
Общи принципи
1. Достъпност чрез мрежата.
1.1. Услугите по пощенските плащания се
предлагат от избраните оператори в тяхното/
техните мрежа/мрежи и/или във всяка друга
партньорска мрежа, така че да се осигури найширока достъпност до тези услуги.
1.2. Всички потребители имат достъп до
услугите по пощенските плащания независимо
от съществуването на договорни или търговски
взаимоотношения с избрания оператор.
2. Отделяне на сметките.
2.1. Парите на потребителите са отделени.
Тези пари и потоците, които генерират, са
отделени от останалите пари на операторите,
конкретно от техните собствени пари.
2.2. Урежданията, свързани с разплащането.
между избраните оператори, са отделени от
урежданията, свързани с парите на потребителите.
3. Валута на издаването и валута на изплащането на пощенските нареждания за изплащане.
3.1. Сумите на пощенските нареждания за
изплащане се изразяват и изплащат във валутата на страната на местоназначението или във
всяка друга валута, разрешена от страната на
местоназначението.
4. Безотказност.
4.1. Предаването по електронен път на пощенските нареждания за изплащане се подчинява
на принципа на безотказност, по смисъла на
който издаващият избран оператор не може да
постави под съмнение съществуването на споменатите по-горе нареждания, а изплащащият
избран оператор не може да оспори ефективно
получените авоари, доколкото съобщението е в
съответствие с прилаганите технически норми.
4.2. Безотказността на пощенските нареждания за изплащане, изпратени по електронен
път, трябва да се осигури чрез технически
средства независимо от системата, използвана
от избраните оператори.
5. Изпълнение на пощенски нареждания за
изплащане.
5.1. Пощенските нареждания за изплащане, предавани между избраните оператори, се
изпълняват при условията на разпоредбите на
това споразумение и на националното законодателство.
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5.2. В мрежата на избраните оператори
сумата, предадена от подателя на изпращащия
избран оператор, е същата както тази, изплащана на получателя от изпращащия избран
оператор.
5.3. Изплащането на получателя не е свързано с получаването от изплащащия избран
оператор на съответните пари на подателя. То
се извършва при условието за спазване от страна на издаващия избран оператор на неговите
задължения към изплащащия избран оператор,
свързани с паричните вноски и захранването
на сметката за свръзка.
6. Ценообразуване.
6.1. Издаващият избран оператор определя
цената на услугите по пощенските плащания.
6.2. Цената може да бъде завишавана с
разходите за всяка друга или допълнителна
услуга, изисквана от подателя.
7. Освобождаване от цени.
7.1. Разпоредбите на Всемирната пощенска конвенция относно освобождаването от
цени на пощенски пратки, предназначени за
военнопленници или интернирани граждански
лица, могат да се прилагат към услугите по
пощенските плащания за този тип получатели.
8. Възнаграждение на изплащащия избран
оператор.
8.1. Изплащащият избран оператор получава
възнаграждение от издаващия избран оператор
за изпълнението на пощенски нареждания за
изплащане.
9. Периодичност на урежданията между
избраните оператори.
9.1. Периодичността на урежданията между
избраните оператори на сумите, изплащани на
получателя или внасяни в кредит по неговата
сметка от подателя, може да бъде различна от
тази, приета за уреждането на възнагражденията
между избраните оператори. Уреждането на
сумите, изплащани на получателите или внасяни в кредит по техните сметки, се извършва
най-малко един път на месец.
10. Задължение за информиране на потребителите.
10.1. Потребителите имат право на информацията, която се публикува и съобщава на всеки
подател: условия на предоставяне на услугите
по пощенските плащания, цени, разходи, такси
и начини на конвертиране, условия на прилагане на отговорността и адреси на службите
за информация и за рекламации.
10.2. Достъпът до тази информация е безплатен.
Член 11
Качество на услугата
Избраните оператори могат да решат да
идентифицират услугите по пощенските плащания посредством колективен знак.
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Г л а в а

І І І

ПРИНЦИПИ, СВЪРЗАНИ С ОБМЕНА НА
КОМПЮТЪРНИ ДАННИ
Член 12
Взаимодействие
1. Мрежи.
1.1. За осигуряване на обмена на данни,
необходими за изпълнението на услугите по
пощенските плащания между всички избрани
оператори и за контрола върху качеството на
услугата, всички избрани оператори използват
компютърната система за обмен на данни
(ЕDI) на Съюза или всяка друга система, която
позволява да се осигури взаимодействието на
услугите по пощенските плащания в съответствие с това споразумение.
Член 13
Защита на електронния обмен
1. Избраните оператори носят отговорност за
доброто функциониране на тяхното оборудване.
2. Електронното предаване на данни трябва
да бъде защитено, за да се осигурят автентичността на предаваните данни и тяхната цялост.
3. Избраните оператори трябва да осигурят
защитата на транзакциите в съответствие с
международните норми.
Член 14
Проследяване и локализиране
Системите, използвани от избраните оператори, трябва да позволяват проследяването
на обработката на пощенското нареждане за
изплащане и неговото анулиране от подателя до
момента, когато съответната сума е изплатена
на получателя или внесена в кредит по неговата сметка или при необходимост изплатена
на подателя.
Ч А С Т

І І

ПРАВИЛА, ПРИЛАГАНИ ЗА УСЛУГИТЕ ПО
ПОЩЕНСКИТЕ ПЛАЩАНИЯ
Г л а в а

І

ОБРАБОТКА НА ПОЩЕНСКИТЕ НАРЕЖДАНИЯ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ
Член 15
Подаване, приемане и предаване на пощенски
нареждания за изплащане
1. Условията за подаване, приемане и предаване на пощенски нареждания за изплащане
са определени в правилника.
2. Продължителността на валидността на
пощенските нареждания за изплащане не може
да се удължава. Тя е определена в правилника.
Член 16
Проверяване и отдаване на разположение на
пари
1. След проверка на самоличността на получателя в съответствие с националното законодателство и след проверка на достоверността
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на информацията, предоставена от получателя,
изплащащият избран оператор извършва изплащането в брой. По отношение на запис
за вирмент или вирмент той внася сумата в
кредит по сметката на получателя.
2. Сроковете за отдаване на разположение на
пари са определени в многостранните или двустранните договори между избраните оператори.
Член 17
Максимална сума
Избраните оператори съобщават на Международното бюро на Всемирния пощенски съюз
максималните суми за изпращане и за получаване, определени в съответствие с тяхното
национално законодателство.
Член 18
Заплащане
1. Обхват на заплащането.
1.1. Заплащането в рамките на услугите по
пощенските плащания обхваща пълния размер
на пощенското нареждане за изплащане във
валутата на издаващата страна. Сумата, която
следва да бъде заплатена, трябва да е равно
стойна на сумата, платена от подателя, или на
сумата, начислена върху неговата сметка. Цената
на услугата по пощенското плащане следва да
бъде добавена към сумата за заплащане в случай
на грешка, допусната от избрания оператор.
Г л а в а

І І

РЕКЛАМАЦИИ И ОТГОВОРНОСТ
Член 19
Рекламации
1. Рекламациите се приемат в срок от 6 ме
сеца, смятано от деня, следващ приемането на
пощенското платежно нареждане.
2. Избраните оператори, при спазване на
условията на тяхното национално законодателство, имат право да събират от техните
клиенти такса за рекламация на пощенските
нареждания за изплащане.
Член 20
Отговорност на избраните оператори пред
потребителите
1. Обработка на парите.
1.1. Издаващият избран оператор е отговорен пред потребителя за сумите, изплатени на
гише или внесени по сметката на получателя,
до момента, когато пощенското нареждане за
изплащане е било редовно изплатено или внесено в кредит по сметката на получателя или
върнато на подателя в брой или чрез вписване
в кредит по неговата сметка.
Член 21
Взаимни задължения и отговорности на из
браните оператори
1. Всеки избран оператор е отговорен за
собствените си грешки.
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2. Условията и степента на отговорност са
определени в правилника.
Член 22
Освобождаване от отговорност на избраните
оператори
1. Избраните оператори не са отговорни:
1.1. в случай на забавяне при изпълнението
на услугата;
1.2. когато, вследствие на разрушаването на
данните, свързани с услугите по пощенските
плащания, което е резултат на изключителни
обстоятелства, те не могат да се отчетат за
изпълнението на пощенското нареждане за
изплащане, доколкото доказателството за
тяхната отговорност не е било уредено по
друг начин;
1.3. когато вредата е била причинена от
грешка или нехайство на подателя, по-специално по отношение на задължението му да
предоставя коректна информация за неговото
пощенско нареждане за изплащане, включително за законния произход на подадените пари,
както и мотивите за пощенското нареждане
за изплащане;
1.4. в случай на задържане на подадените
пари;
1.5. в случай че се касае за пари на военнопленници или на интернирани граждански лица;
1.6. в случай че потребителят не е подал
никаква рекламация в срока, определен в
правилника;
1.7. в случай че е изтекъл срокът на давността за услугите по пощенските плащания.
Член 23
Условия, свързани с отговорността
Разпоредбите, свързани с отговорността,
съдържащи се в членове 20 – 22, не могат
да бъдат обект на условия с изключение при
двустранно договаряне.
Г л а в а

І І І

ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Член 24
Счетоводни и финансови правила
1. Счетоводни правила.
1.1. Избраните оператори спазват счетоводните правила, определи в правилника.
2. Изготвяне на месечни и общи сметки.
2.1. Изплащащият избран оператор изготвя
за всеки издаващ избран оператор месечна
сметка на сумите, изплатени в рамките на
услугите по пощенските плащания. Месечните
сметки, съобразно периодичността, са част от
обща сметка, която включва паричните вноски
и на базата на която се изготвя салдо.
3. Частична парична вноска.
3.1. В случай на неравновесие при размените между избраните оператори издаващият
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избран оператор внася на изплащащия избран
оператор най-малко един път в месеца като
дебит за периода частична парична вноска. В
случай, когато увеличаването на честотата на
уреждането на размените води до скъсяване
до под една седмица продължителността на
сроковете, избраните оператори могат да се
договорят за отказ от парична вноска.
4. Централизираща сметка.
4.1. По принцип всеки избран оператор
разполага с централизираща сметка, предназначена за парите на потребителите. Тези пари
се използват изключително за уреждане с избрания оператор на пощенските нареждания
за изплащане, изплатени на получателите, или
за изплащане на подателите на неизпълнените
пощенски нареждания за изплащане.
4.2. Когато избраният оператор прави частични парични вноски, те се внасят по кредит
на централизиращата сметка на изплащащия
избран оператор. Частичните парични вноски
служат изключително за плащанията към получателите.
5. Гаранционна вноска.
5.1. Внасяне на гаранционна вноска може
да бъде изисквано съобразно условията, предвидени в правилника.
Член 25
Уреждане на сметки и компенсиране
1. Централизирано уреждане на сметки.
1.1. Урежданията на сметки между избраните
оператори могат да преминат през централизирана клирингова къща съобразно начините,
предвидени в правилника. Те се извършват
от централизираните сметки на избраните
оператори.
2. Двустранно уреждане на сметки.
2.1. Фактуриране на базата на салдото на
общата сметка.
2.1.1. В общия случай избраните оператори,
които не са членове на централизираната система за компенсиране, уреждат своите сметки
на базата на салдото на общата сметка.
2.2. Сметка за свръзка.
2.2.1. Когато избраните оператори разполагат с институция за пощенски чекове, всеки
от тях може да открие сметка за свръзка,
посредством която да уреждат взаимните си
задължения, произтичащи от услугата за пощенски плащания.
2.2.2. В случай че изплащащият избран оператор не разполага с институция за пощенски
чекове, сметката за свръзка може да бъде отворена във всяко друго финансово учреждение.
2.3. Валута на уреждането на сметки.
2.3.1. Уреждането на сметки се извършва
във валутата на страната на местоназначението
или в трета валута, договорена между избраните оператори.
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Ч А С Т

І І І

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 26
Резерви, представени по време на Конгреса
1. Резерви, несъвместими с предмета и целта
на Съюза, не се разрешават.
2. По общо правило страните членки, на
които гледната точка не се споделя от останалите страни членки, трябва в рамките на възможното да се присъединят към мнението на
мнозинството. Резервите трябва да се поставят
само при абсолютна необходимост и да бъдат
надлежно мотивирани.
3. Всяка резерва към членове на това споразумение трябва да бъде предложена на Конгреса
под формата на предложение, редактирано на
един от работните езици на Международното
бюро, в съответствие със съответните разпоредби на Вътрешния правилник на Конгресите.
4. За да стане ефективна, всяка резерва,
представена на Конгреса, трябва да бъде одобрена от мнозинството, получено поотделно
за всеки случай, за изменението на члена, за
който се отнася, от резервата.
5. По принцип резервата се прилага на базата
на реципрочност между страните членки, които
са я поставили, и останалите страни членки.
6. Резервите към това споразумение се
включват в Заключителен протокол на базата
на одобрените от Конгреса предложения.
Член 27
Заключителни разпоредби
1. Конвенцията се прилага в случай на необходимост по аналогия за всичко, което не е
изрично уредено от това споразумение.
2. Член 4 на Устава не се прилага към това
споразумение.
3. Условия за одобряване на предложенията,
отнасящи се до това споразумение и неговия
правилник:
3.1. За да станат изпълними, предложенията,
представени на Конгреса и отнасящи се до
това споразумение, трябва да бъдат одобрени
от мнозинството от присъстващи на Конгреса и гласуващи страни членки, които имат
право на глас и са страни по споразумението.
Най-малко половината от тези страни членки,
представени на Конгреса и с право на глас,
трябва да присъстват по време на гласуването.
3.2. За да станат изпълними, предложенията,
отнасящи се до правилника на това споразумение, трябва да бъдат одобрени от мнозинството
от присъстващи и гласуващи членове на Съвета
по пощенска експлоатация, които имат право
на глас и са страни по споразумението.
3.3. За да станат изпълними, предложенията,
представени между два Конгреса и отнасящи
се до това споразумение, трябва да обединяват:
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3.3.1. когато става въпрос за добавяне на
нови разпоредби – две трети от гласовете и
най-малко половината от участвалите в гласуването страни членки, които са страни по
споразумението и имат право на глас;
3.3.2. когато става въпрос за изменение на
разпоредби на това споразумение – мнозинството от гласовете и най-малко половината
от участвалите в гласуването страни членки,
които са страни по споразумението и имат
право на глас;
3.3.3. когато става въпрос за тълкуване на
разпоредби на това споразумение – мнозинството от гласовете.
3.4. Независимо от разпоредбите, предвидени
в т. 3.3.1, всяка страна членка, чието национално законодателство е все още несъвместимо с
предлаганата добавка, има право да направи
писмена декларация до Генералния директор на
Международното бюро, в която посочва, че є
е невъзможно да приеме тази добавка, в срок
от 90 дни, смятано от датата на уведомяването
за добавката.
Член 28
Привеждане в изпълнение и срок на действие на
Споразумението за услугите по пощенските
плащания
Това споразумение се привежда в изпълнение
от 1 януари 2010 г. и остава в сила до привеждане в изпълнение на актовете на следващия
Конгрес.
В уверение на което, пълномощните представители на правителствата на договарящите
се страни подписаха това споразумение в един
екземпляр, който е депозиран пред Генералния
директор на Международното бюро. Международното бюро на Всемирния пощенски съюз
ще предаде копие от него на всяка една страна
по споразумението.
Изготвено в Женева на 12 август 2008 г.
3634

СПОГОДБА

между правителството на Република България
и правителството на Хашемитско кралство
Йордания за меж дународни автомобилни
превози на пътници и товари
(Ратифицирана със закон, приет от 41-ото Народон събрание на 11 февруари 2010 г. – ДВ,
бр. 15 от 2010 г. В сила от 21 април 2010 г.)
Правителството на Република България
и правителството на Хашемитско кралство
Йордания,
наричани по-долу „договарящи се страни“,
желаейки да си сътрудничат за развитието
на търговските и икономическите отношения
между техните страни, както и за развитието
на автомобилните превози на пътници и товари
между двете държави и транзит през техните
територии, в условията на пазарна икономика,
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се споразумяха за следното:
Р а з д е л

I

ОСНОВНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
Обхват
1. Тази спогодба се прилага за автомобилни
превози, извършвани от превозвачи, регистрирани на територията на една от договарящите
се страни, с превозни средства, регистрирани
на тази територия, с отправен и краен пункт
на същата територия, включвайки и транзита
през нея, както и през територията на другата
договаряща се страна.
2. Тази спогодба не засяга правата и задълженията, произтичащи от други международни
споразумения, в които участват двете договарящи се страни.
Член 2
Определения
Термините, използвани в тази спогодба, имат
следните значения:
1. „Превозвач“ е всяко физическо или юридическо лице, регистрирано на територията на
една от договарящите се страни, което извършва
международни превози на пътници или товари срещу заплащане или за собствена сметка
при спазване на изискванията на вътрешното
законодателство за достъп до професията и
до пазара.
2. „Превозно средство“ е единично моторно
превозно средство или комбинация от превозни
средства, регистрирани в държавата на която
и да е от двете договарящи се страни и които
се използват и са оборудвани единствено за
автомобилен превоз на пътници и/или товари
на разположение на превозвача.
3. „Превоз“ е пробегът на превозно средство,
празно или натоварено, дори ако превозното
средство, ремаркeто или полуремаркето се превозват с влак или кораб за част от пътуването.
4. „Каботаж“ е превозът на пътници или
стоки, извършен от превозвач на държавата
на една от договарящите се страни между отделни пунктове на територията на държавата
на другата договаряща се страна. Превозът
в началния или крайния вътрешен етап от
международен комбиниран превоз не се счита
за каботаж.
5. „Превоз за собствена сметка‘‘ е превозът
на пътници и товари, предназначен единствено за или произтичащ от собствена стопанска
дейност или в услуга на собствените служители, или който се извършва от организация с
идеална цел за превоз на нейните членове в
съответствие със социалните є цели; извършва
се без заплащане, при условие че:
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• транспортната дейност представлява единствено спомагателна дейност за предприятието или организацията;
• използваните превозни средства са собственост на предприятието или организацията; наети са или са получени по силата на дългосрочен договор или на лизинг;
също така се управляват от водач, който
е член на персонала на предприятието
или организацията.
6. „Комбиниран превоз‘‘ е превозът на товари, при който товарният автомобил, ремаркето,
полуремаркето, сменяемата каросерия или контейнерът, с влекач или без влекач, пътуват по
шосе в началния или крайния етап на превоза
и по железница, вътрешни водни пътища или
море за останалата част от маршрута.
7. „Територия на договаряща се страна“ е
територията съответно на Република България и
територията на Хашемитско кралство Йордания.
8. „Страна на установяване“ е територията
на договарящата се страна, в която е установен превозвачът и е регистрирано превозното
средство.
9. „Страна домакин“ е територията на договарящата се страна, в която превозвачът извършва дейност, без неговото превозно средство
да е регистрирано там и без превозвачът да е
установен там.
10. „Автобус‘‘ е превозно средство, което
по силата на конструкцията и оборудването
си е подходящо и предназначено за превоз на
пътници и е регистрирано на територията на
една от договарящите се страни в съответствие
със съответното национално законодателство.
11. „Пътнически превоз по редовна линия‘‘
е превозна услуга, при която се превозват пътници по определени маршрути, разписание и
установени цени. Пътниците се качват и слизат
на предварително определени спирки.
12. „Совалков превоз‘‘ е превозна услуга,
при която чрез няколко отивания и връщания
се превозват предварително съставени групи
от пътници от един и същи отправен пункт
за превоз до един и същи пункт на местоназначението. Всяка група, състояща се от
пътници, които са били превозени на отиване
при правия курс на автобуса, се връща обратно на мястото, откъдето са били качени
пътниците, при един от следващите обратни
курсове. Под „отправен пункт“ и „пункт на
местоназначението“ се разбира съответно
мястото, откъдето започва, и мястото, където
завършва пътуването. Първото обратно пътуване и последното право пътуване от серията
совалки се извършват без пътници.
13. „Случаен превоз‘‘ е превозна услуга, която не съответства нито на определението за
превоз на пътници по редовна линия, нито на
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определението за совалков превоз. Честотата на
броя на пътуванията не влияе на определянето
на услугата като случаен превоз.
14. „Контролен документ“ е пътническа
ведомост за автобуси, чийто образец се съгласува и утвърждава от смесената комисия
съгласно чл. 16.
Р а з д е л

I I

ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
Член 3
Превози на пътници по редовни линии
1. Превозите на пътници по редовни линии,
извършвани с автобуси, са подчинени на система
от разрешителни, издавани от компетентния или
друг съответен орган в страната на отпътуване
и местоназначение.
2. Заявлението за разрешително трябва да
бъде направено пред компетентния или друг
съответен орган в страната на установяване на
превозвача. Ако органът приеме заявлението,
разрешителното се предава на компетентния
или на другия съответен орган на другата договаряща се страна. Ако не е осигурена взаимност, може да бъде отказано разрешително за
двустранен превоз по редовна линия. Смесената
комисия, създадена в съответствие с чл. 16 на
тази спогодба, решава какъв вид трябва да
има формата на заявлението за разрешително,
реда за съгласуване, както и изискващите се
придружаващи документи.
3. Разрешителните се издават по общо
споразумение от компетентните органи на
договарящите се страни. Решението за даване
или отказ на разрешително се взема в срок до
три месеца, освен ако няма специални условия.
4. Промени в условията за работа и анулирането на услугата се решават в процедура, установена в т. 2 и 3. Ако търсенето на
услугата се преустанови, превозвачът може
да откаже изпълнението є, давайки четириседмично предизвестие до компетентния или
друг съответен орган, издаващ разрешителното,
и до клиентите.
Член 4
Совалкови превози
1. Совалковите превози на пътници, извършвани с автобус, са подчинени на система от
разрешителни, издавани от компетентния или
друг съответен орган на страната на отпътуване,
местоназначение или транзит.
2. Заявлението за разрешително трябва да
бъде направено пред компетентния или друг
съответен орган в страната на установяване
на превозвача.
3. Смесената комисия, създадена по чл. 16,
решава какви трябва да бъдат формата и съдържанието на заявлението за разрешително, редът
и сроковете за съгласуване, минималният брой
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места за сядане в автобусите, извършващи тази
услуга, както и изискващите се придружаващи
документи.
4. Смесената комисия може да въвежда
по-либерален режим за совалковите превози.
Член 5
Случайни превози
1. Случайните превози, извършвани с автобус,
се подчиняват на система от разрешителни,
издадени от компетентния или друг съответен
орган в страната на отпътуване, местоназначение или транзит.
2. Като изключение от т. 1 на този член
изброените по-долу услуги са освободени от
разрешителни на територията на страната
домакин:
2.1. обиколки при затворени врати, при които
едно и също превозно средство се използва за
превоз на една и съща група пътници, които в
края на пътуването се връщат в началния пункт
на отпътуване; пунктът на местоназначението в
Република България е София, а в Хашемитско
кралство Йордания е Аман;
2.2. превози, които в права посока са натоварени, а в обратна са ненатоварени;
2.3. превози, които в права посока са ненатоварени, а в обратна са натоварени и при
условие, че пътниците:
2.3.1. образуват група, съставена чрез договор за превоз, влязъл в сила преди тяхното
пристигане на територията на договарящата
се страна, където те са взети и превозени до
територията на страната на установяване;
2.3.2. са били предварително превозени от
същия превозвач на територията на договарящата се страна, където са взети отново и
са превозени на територията на страната на
установяване;
2.3.3. са били поканени да пътуват на територията на страната на установяване и разноските за превоза са поети от лицето, отправило
поканата;
2.4. превози за собствена сметка.
3. Качването на пътници за пътуване при
либерализирана услуга не е разрешено, освен
ако няма специално разрешение. Смесената
комисия, определена в чл. 16 на тази спогодба,
може да разшири обхвата на освобождаване от
разрешително и за други категории случайни
превози.
4. Смесената комисия, установена съгласно
чл. 16 на тази спогодба, определя начина за
издаване на разрешителните, както и минималния брой места за сядане в автобусите,
извършващи тази услуга.
5. Случайните превози на пътници с автобуси, които са освободени от изисквания
за разрешително, трябва да са снабдени с
контролен документ. Условията за използване

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

и съдържанието на контролния документ се
определят от смесената комисия, посочена в
чл. 16 на тази спогодба.
Член 6
Общи положения за пътническите превози
1. Разрешителните за превоз се издават на
името на превозвача и не се преотстъпват на
друг превозвач.
2. Извършването на каботажни превози е
забранено.
3. Пътниците трябва да притежават валидни
международни паспорти, съдържащи всички
необходими входни визи.
Р а з д е л

I I I

ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Член 7
Система на разрешителни
1. Превозвачи, регистрирани на територията на едната договаряща се страна, могат
чрез договорената система на разрешителни
да предприемат превоз между териториите на
двете договарящи се страни.
2. Превоз между пункт на територията
на другата договаряща се страна и пункт на
територията на трета страна се извършва със
специално разрешително.
3. Транзитни превози не подлежат на разрешителен режим.
4. Извършването на каботажни превози е
забранено.
Член 8
Освобождаване от разрешителни
1. Не се изискват разрешителни при следните
категории превози:
1.1. превоз с превозни средства, чиято максимално допустима обща маса, включително
ремаркетата, не превишава 3,5 тона;
1.2. превоз на повредени и аварирали превозни средства, както и превоз на превозни
средства, нуждаещи се от ремонт;
1.3. празни пробези на товарно превозно
средство, изпратено да замени превозно средство, което е аварирало в друга страна, а също
и обратния пробег на авариралото превозно
средство, след като е било ремонтирано;
1.4. превоз на товари, предназначени за
оказване на спешна помощ, и по-специално при
природни бедствия и за хуманитарна помощ;
1.5. превоз на произведения и предмети на
изкуството за панаири и изложби;
1.6. превоз за нетърговски цели на реквизит,
принадлежности и животни до или от театрални, музикални, филмови, спортни или циркови
представления, както и такива, предназначени
за радиозаписи или за филмови или телевизионни продукции;
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1.7. превоз на тленни останки;
1.8. пощенски превози.
2. Създадената съгласно чл. 16 на тази спогодба смесена комисия може да наложи или
да освободи от задължение за разрешително и
други категории превози.
Член 9
Условия за издаване на разрешителни
1. Компетентните органи на държавите на
договарящите се страни си разменят всяка
година според нуждите определена квота разрешителни.
2. Разрешителните за превоз на товари са
валидни 13 месеца от началото на всяка календарна година.
3. Разрешителните не се преотстъпват на
други превозвачи.
4. Разрешителните могат да бъдат използвани
еднократно за едно превозно средство. В случай
на комбинация от превозни средства моторното
превозно средство е определящият фактор при
издаване на разрешителни или освобождаване
от разрешителни.
5. Смесената комисия, създадена в съответствие с чл. 16 на тази спогодба, съгласува
броя и вида на разрешителните, както и всички
други условия, регулиращи използването на
разрешителните.
Р а з д е л

I V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 10
Облагане с такси
1. Горивото, съдържащо се в нормалните резервоари на превозното средство, монтирани от
производителя и предназначени за движението
и експлоатацията на превозното средство, както
и смазочните материали, необходими за нормалното функциониране на превозното средство
по време на пътуването, и резервните части,
нужни за поправка на превозното средство, са
освободени от всички мита на територията на
страната домакин. Заменените части следва
да бъдат почистени, изнесени или унищожени
под митническо наблюдение.
2. Превозите, обхванати в тази спогодба,
са обект на заплащане в страната домакин
на пътните такси, таксите за използване на
автомагистрали и други такси, наложени за
употребата на пътната инфраструктура.
Член 11
Маси и размери
1. Максимално допустимата маса, натоварването на ос и размерите на превозните
средства не трябва да надвишават записаните в
регистрационните документи, нито допустимите
граници, които са в сила в страната домакин.
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2. Използването в страната домакин на превозни средства, чиито маса и размери надвишават допустимите граници в страната домакин, е
разрешено само със специално разрешително,
което се издава предварително от компетентните
органи на договарящите се страни.
Член 12
Визи
Компетентните за това органи в договарящите се страни издават многократни визи,
валидни до 90 дни за период от 6 месеца, на
членовете на екипажа на превозното средство
(на не повече от две лица), които извършват
международния превоз на пътници или товари
в съответствие с разпоредбите на тази спогодба
и съответното национално законодателство на
договарящите се страни.
Член 13
Контролни документи
1. Всички превозни средства, които извършват международен превоз, трябва да
бъдат снабдени с документи, необходими за
митническа обработка, в съответствие с националното законодателство на договарящите
се страни, в допълнение към разрешителните,
контролните документи и другите необходими
освен тях документи, изискващи се съгласно
тази спогодба, и трябва да се представят при
поискване от страна на служителите, осъществяващи контрола.
2. Водачите на превозните средства, които
извършват международни превози в съответствие с разпоредбите на тази спогодба, трябва
да притежават следните документи:
2.1. валидно международно свидетелство
за управление на моторно превозно средство,
признато в двете договарящи се страни;
2.2. валиден документ за регистрация на
превозното средство;
2.3. валиден международен паспорт, съдържащ всички необходими входни визи.
Член 14
Застраховка
Превозът на пътници, багаж и/или товари
между териториите на договарящите се страни и/или транзит през техните територии се
извършва при условие, че превозвачът има
сключена задължителна застраховка за отговорност на трета страна, която е в съответствие
с действащото законодателство във всяка една
от договарящите се страни.
Член 15
Задължения на превозвачите и нарушения
1. Превозвачите от едната договаряща се
страна и екипажът на техните превозни средства са длъжни на територията на другата
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договаряща се страна да спазват действащото
в страната законодателство.
2. В случай на някакво нарушение на разпоредбите на тази спогодба от водач на една от
договарящите се страни компетентният орган
от договарящата се страна, на чиято територия
е възникнало нарушението, следва, без това
да влияе на законовите процедури на тази
договаряща се страна, да уведоми компетентните органи на другата договаряща се страна,
която да предприеме такива стъпки, каквито
са предвидени в националното законодателство
на последната. В особено сериозни случаи
компетентният орган в страната домакин може
временно да забрани достъп на нарушителя
до своята територия, очаквайки решение от
компетентните органи в страната на регистрация. Компетентните органи на договарящите
се страни следва взаимно да се информират
относно взетите решения.
Член 16
Смесена комисия
1. Създава се смесена комисия, състояща
се от представители на компетентните органи
или други съответни органи на договарящите
се страни.
2. Смесената комисия има следните задължения и отговорности:
2.1. да определя годишната квота и категория
на двустранните разрешителни;
2.2. да следи за правилното прилагане на
тази спогодба;
2.3. да проучва и да прави предложения за
разрешаване на възможни проблеми, които
не са уредени директно между компетентните
органи;
2.4. да разглежда всички други съответни
въпроси, които попадат в обхвата на тази спогодба, и въз основа на това да прави препоръки
за тяхното уреждане;
2.5. да препоръчва всякакви изменения и
допълнения към тази спогодба и да ги предоставя на компетентните органи за одобрение;
2.6. да разглежда всякакви други въпроси,
които трябва да бъдат двустранно съгласувани,
във връзка с тази спогодба.
3. Смесената комисия се събира на всеки две
години или по-рано по искане на компетентните
органи на договарящите се страни, редувайки
се в Република България и в Хашемитско
кралство Йордания. Компетентните власти по
дипломатически път ще организират срещите.
Член 17
Други въпроси
Всички други въпроси, които не са в обхвата на тази спогодба, ще бъдат разглеждани в
съответствие с националните законодателства
на договарящите се страни.
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V

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 18
Компетентни органи
Компетентни органи според тази спогодба са:
• за Република България – Министерството
на транспорта;
• за Хашемитско кралство Йордания – Министерството на транспорта.
Член 19
Влизане в сила и срок на действие на спогодбата
1. Тази спогодба влиза в сила тридесет дни
след получаването на втората от дипломатическите ноти, с които договарящите се страни
взаимно се уведомяват за изпълнението на
техните вътрешнодържавни процедури в съответствие с националното законодателство
на всяка страна, необходими за влизането на
спогодбата в сила.
2. Тази спогодба остава в сила, докато една
от договарящите се страни не уведоми другата договаряща се страна в писмена форма за
своите намерения да прекрати тази спогодба.
Действието на спогодбата се прекратява шест
месеца след датата на получаване на дипломатическата нота, с коята другата договаряща се
страна се уведомява за акта на денонсирането.
3. Всички изменения и допълнения към
тази спогодба ще бъдат договорени писмено
между договарящите се страни и ще влязат в
сила в съответствие с процедурите, описани в
точка 1 от този член.
4. При влизането си в сила тази спогодба
заменя Спогодбата между правителството на
Народна Република България и правителството
на Хашемитското кралство Йордания за организиране на автомобилния превоз на пътници
и товари, подписана на 28 май 1970 г. в София.
Съставена в Аман на 3 декември 2007 г. в два
екземпляра на български, арабски и английски
език, като трите текста са идентични и имат
еднаква правна сила. В случай на несъответствие при тълкуването английският текст има
предимство.
За правителството на
Република България
Петър Мутафчиев,
министър на транспорта

3699

За правителството на
Хашемитско кралство
Йордания
Аля А. Батайне,
министър на
транспорта
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Правилник за изменение на Правилника за
дейността на Съвета по гражданството при
Министерството на правосъдието (обн., ДВ,
бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2005 г.
и бр. 43 от 2007 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „осем“ се заменя с „девет“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членове на Съвета по гражданството
са по един представител на Министерството
на правосъдието, Министерството на външните
работи, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Министерството на труда
и социалната политика, Министерството на
здравеопазването и на Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавната агенция за
българите в чужбина и Държавната агенцията
за бежанците.“
§ 2. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Молбите и предложенията и образуваните въз основа на тях преписки задължително
се съгласуват с Министерството на вътрешните
работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ в сроковете по чл. 35, ал. 3 от Закона
за българското гражданство.“
Министър: М. Попова
3871

Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 1 от 1999 г. за прилагане на глава
пета от Закона за българското гражданство
(ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 51 от
2001 г., бр. 111 от 2002 г. и бр. 43 от 2005 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се изменя така:
„(2) Заинтересованото лице подава молбата
лично в Министерството на правосъдието или
в дипломатическото или консулското представителство на Република България. Дипломатическите и консулските представителства
препращат молбата и всички необходими
документи чрез Министерството на външните
работи в Министерството на правосъдието, като
дават необходимите сведения за молителя със
задължително становище.“
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) При подаването на документите с
молителя се провежда интервю. За малолетните
интервю се провежда с техните родители или
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настойници. При провеждане на интервю с
непълнолетни те се придружават от родителите
или попечителите им.
(2) При направено предложение по чл. 16
от закона интервю не се провежда.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. Свидетелство за съдимост от страната,
чийто гражданин е молителят. Ако той пребивава дългосрочно в Република България или
в трета държава, представя свидетелство за
съдимост и от местните компетентни органи.
В свидетелството за съдимост се посочва, че
се издава за целите на производството по българското гражданство.“
2. В т. 4 думите „живее постоянно“ се заменят с „пребивава дългосрочно“.
3. В т. 5 думите „трудов договор“ се заменят
с „трудово или служебно правоотношение“, а
думите „от Националния осигурителен институт“ се заличават.
4. В т. 7 думите „както и от предаваните по
полов път болести“ се заличават.
5. Създават се т. 13 и 14:
„13. официален документ, удостоверяващ
промяната на имената, ако има такава, както
и официален документ за идентичност на лице
с различни имена;
14. автобиография.“
§ 4. В чл. 5б се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „статут на бежанец“
се добавя „или хуманитарен статут“.
2. В т. 3 думите „чл. 4, т. 1 и т. 4 – 11“ се
заменят с „чл. 4, т. 1, т. 4 – 11, т. 13 и 14.“
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. удостоверение за български произход,
издадено от Държавната агенция за българите
в чужбина;“.
2. В т. 3 думите „удостоверение“ се заменят
с „официален документ“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 накрая се добавя „което е мотивирано и посочва конкретния интерес на Република
България от натурализацията на лицето или
конкретния принос на лицето в съответната
област, в която то има особени заслуги.“
2. В т. 3 думите „чл. 4, т. 1 и 3 и т. 7 – 11“ се
заменят с „чл. 4, т. 1, 3, 4, т. 7 – 11, т. 13 и 14“.
§ 7. В чл. 8 думите „чл. 4, т. 1 и т. 8 – 11“
се заменят с „чл. 4, т. 1, т. 8 – 11, т. 13 и 14“,
а думата „удостоверение“ се заменя с „официален документ“.
§ 8. В чл. 9 думите „чл. 4, т. 1 и т. 8 – 11“
се заменят с „чл. 4, т. 1, т. 8 – 11, т. 13 и 14“.
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§ 9. В чл. 10, т. 3 думите „чл. 4, т. 1 и т. 8 – 11“
се заменят с „чл. 4, т. 1, т. 8 – 11, т. 13 и 14“.
§ 10. В чл. 11, ал. 1 думите „чл. 4, т. 1, 2,
3, 4 и т. 7 – 11“ се заменят с „чл. 4, т. 1 – 4,
т. 7 – 11, т. 13 и 14“.
§ 11. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 13 става ал. 1
и се изменя така:
„(1) Всяка молба и предложение по тази
наредба се регистрира в дирекция „Административно обслужване и канцелария“ на Министерството на правосъдието и се предава на
дирекция „Българско гражданство.“
2. Създават се ал. 2, 3, 4, 5 и 6:
„(2) Ако молбата и приложенията към нея
не отговарят на изискванията на закона и наредбата, молителят се уведомява да отстрани
недостатъците в двумесечен срок от съобщението за това с указание, че при неотстраняването им производството ще бъде прекратено.
Когато недостатъците не бъдат отстранени в
определения срок, документите се връщат със
заповед на министъра на правосъдието или на
упълномощено от него лице. Тези правила се
прилагат и по отношение на предложенията
по чл. 16 от закона.
(3) По редовните молби и предложения
дирекция „Българско гражданство“ образува
преписка с номер, в която се прилагат всички
необходими по тази наредба документи след
провеждане на интервю с молителя. Интервюто
се провежда от служител на дирекция „Българско гражданство“ на първия работен ден след
регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария“. При
провеждане на интервюто могат да присъстват
и представители на ведомствата, които изразяват
писмени становища по чл. 33, ал. 3 от закона.
(4) Когато молбата се подава чрез дипломатическото или консулското представителство
на Република България в чужбина, интервюто с
молителя се провежда от служител на съответното
представителство при подаването на молбата.
(5) По молбите, по които нередовностите
са отстранени в определения срок, интервюто
се провежда при отстраняването им.
(6) Интервюто се провежда на български
език по въпросник, утвърден от министъра на
правосъдието.“
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Удостоверението по чл. 37,
ал. 1 от закона се получава лично срещу подпис в Министерството на правосъдието или в
дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина
след представяне на документ за внесена държавна такса. Лицето посочва къде да получи
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удостоверението при подаване на молбата за
промяна на гражданството или с последваща
писмена молба.
(2) При получаване на удостоверението за
придобиване или възстановяване на българско
гражданство лицето заявява адрес за регистрация в Република България.
(3) Лицата, придобили българско гражданство, прилагат актуална снимка паспортен
формат – 2 броя.“
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и чл. 2, ал. 2“ се заличават.
2. В ал. 2 се създават т. 5, 6, 7, 8 и 9:
„5. официален документ, удостоверяващ
промяната на имената, ако има такава, както
и официален документ за идентичност на лице
с различни имена;
6. фотокопие на документ, удостоверяващ
самоличността на молителя;
7. документ за придобито чуждо гражданство,
ако има такова;
8. препис от акт за смърт, ако лицето е
починало;
9. документ за внесена държавна такса.“
§ 14. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в
приложение № 2 към чл. 2, ал. 1 и в приложение № 3 към чл. 2, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. След думите „имена по акт за раждане“
се поставя запетая и се добавя „имена по документ за самоличност“, а след думите „при
промяна на някое от имената се представя
документ за самоличност“ се добавя „както и
официален документ за идентичност на лице
с различни имена“.
2. След подразделение „Постоянен адрес
(държава, област, община, град, село, улица №)
се създава подразделение „Адрес за кореспонденция в Република България (област, община,
град, село, улица №)……………………………………………“
3. След подразделенията, в които се посочват
подробно обстоятелствата, поради които се иска
придобиване, възстановяване или освобождаване
от българско гражданство, се създава подразделение „Желая да получа удостоверението за
промяна на гражданството в: …………………………
……………………………………………………... (посочва се
Министерството на правосъдието или конкретно
дипломатическо или консулско представителство
на Република България в чужбина).“
4. В подразделение „Забележка“ изречението „Молбите, подадени по пощата или чрез
пълномощник, трябва да бъдат с нотариално
заверен подпис.“ се заменя с:
„При подаването на документите с молителя се провежда интервю. За малолетните
интервю се провежда с техните родители или
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настойници. При провеждане на интервю с
непълнолетни те се придружават от родителите
или попечителите им.
Интервюто се провежда от служител на дирекция „Българско гражданство“ на първия работен
ден след регистрацията на молбата в дирекция
„Административно обслужване и канцелария“.
Когато молбата се подава чрез дипломатическо
или консулско представителство на Република
България в чужбина, интервюто с молителя се
провежда от служител на съответното представителство при подаването на молбата.
По молбите, по които нередовностите са
отстранени в определения срок, интервюто се
провежда при отстраняването им.
Интервюто се провежда на български език
по въпросник, утвърден от министъра на
правосъдието. В случай че лицето не ползва
български език, си осигурява преводач.“
§ 15. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1
подразделението „Искане за промяна на името“
и изречението след него „На основание чл. 20
от Закона за гражданската регистрация лице
от български произход, ако желае, може да
приеме бащино или фамилно име с наставка -ов
или -ев и окончание според пола му, както и
да побългари собственото си име.“ се заличават.
§ 16. В приложение № 5 към чл. 15, ал. 1
в подразделение „Забележка“ изречението
„Молбите, подадени по пощата или чрез пълномощник, трябва да бъдат с нотариално заверен
подпис.“ и думите „и се прилага удостоверение
за наследници“ се заличават.
Министър: М. Попова
3872

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение на Наредба № 8 от
2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни
съоръжения и открити пространства (ДВ,
бр. 6 от 2005 г.)
§ 1. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Защитаваните обекти в зависимост
от опасните последствия при пряко попадение
на мълния се класифицират в следните категории на мълниезащита:
1. първа категория: сградите, помещенията,
външните (откритите) съоръжения или части от тях, в които съобразно технологичния
процес при нормална работа може да се образуват експлозивни смеси от горими газове,
пари, прахове или аерозоли и експлозивната
атмосфера съществува постоянно, продължително или често, отнасящи се към местата от
трета група „Експлозивна опасност“ – зони 0
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и 20, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г.
за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (обн.,
ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.);
2. втора категория: сградите, помещенията,
външните (откритите) съоръжения или части от
тях, в които съобразно технологичния процес
може да се образуват експлозивни смеси от
горими газове, пари, прахове или аерозоли,
но при нормална работа или не се образува
експлозивна атмосфера, или се образува случайно, или се образува за кратко, отнасящи
се към местата от трета група „Експлозивна
опасност“ – зони 1, 2, 21 и 22, съгласно Наредба
№ Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност
при пожар;
3. трета категория: всички останали сгради,
помещения, открити съоръжения и открити
пространства, при които прякото попадение на

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

мълния може да предизвика пожар, механично
разрушаване или поражение на хора или домашни животни.
(2) Степените на огнеустойчивост на сгради,
помещения и външни (открити) съоръжения
са съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за
строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар.“
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Типът на мълниезащитната зона се
определя съгласно таблица 1, като се отчитат:
1. характеристиките на сградите и на външните съоръжения по експлозивна опасност,
пожарна опасност, степен на огнеустойчивост;
2. интензивността на мълниеносната дейност в часове за година и вероятният брой на
преките попадения на мълния за една година.“
2. Таблица 1 се изменя така:
„Таблица 1

№
по
ред

Категория на
мълние
защита

Характеристики на сградите и външните съоръжения по експлозивна
опасност*, пожарна опасност* и степен на огнеустойчивост*

Интензивност
на мълниеносната дейност
в часове за
година (М)

Вероятен
брой на преките попадения на мълния за една
година (N)

Тип на
мълниезащитната
зона

1

2

3

4

5

6

1.

I

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 1

–

–

А

2.

II

Съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2

М ≥ 10

N > 1
N ≤ 1

А
Б

3.

III

П-I, П-II и П-IIа клас по пожарна
опасност,
I и II степен на огнеустойчивост

М ≥ 20

N > 2
0,1 ≤ N ≤ 2

А
Б

4.

III

П-I, П-II и П-IIа клас по пожарна
опасност,
III, IV и V степен на огнеустойчивост

М ≥ 20

N > 2
0,2 ≤ N ≤ 2

А
Б

5.

III

П-III клас по пожарна опасност

М ≥ 20

–

Б

6.

III

III, IV и V степен на огнеустойчивост
и открити складове за твърди горими
вещества, отнасящи се към П-III клас
по пожарна опасност

М ≥ 20

N > 2
0,1 ≤ N ≤ 2

А
Б

7.

III

Сгради и съоръжения от III, IV и V степен на огнеустойчивост, предназначени
за отглеждане на животни и птици: за
едър рогат добитък и свине – 100 глави и повече; за коне – 40 и повече; за
овце – 500 и повече; за птици – 1000
и повече

М ≥ 10

–

Б
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1

2

3

4

5

6

8.

III

Промишлени комини, водонапорни и
силозни кули, вишки с различно предназначение с височина 15 m и повече

М ≥ 10

–

Б

9.

III

Жилищни и обществени сгради, извисяващи се с повече от 15 m над средната
височина на околните сгради в радиус
400 m, и отделностоящи сгради с височина над 20 m, отстоящи на повече
от 400 m от други сгради

М ≥ 20

–

Б

10.

III

Обществени сгради от III, IV и V степен
на огнеустойчивост с площ над 150 m2
и височина над 7 m

М ≥ 20

–

Б

11.

III

Обекти, които са паметници на културата

М ≥ 10

–

Б

12.

III

Всички други сгради

М ≥ 20

–

Б

* Определенията на характеристиките по експлозивна опасност, пожарна опасност – категория и клас,
както и по степен на огнеустойчивост са съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.“

§ 3. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Защитата при преки попадения
на мълнии на външни метални съоръжения с
горими газове, пари и леснозапалими течности
или втечнени газове се проектира, както следва:
1. на корпусите на уредби, съоръжения или
отделни резервоари при дебелина на метала
на покрива, по-малка от 4 mm – чрез отделно
стоящи мълниеотводи или чрез мълниеотводи,
разположени на тях;
2. на корпусите на уредби, съоръжения или
отделни резервоари при дебелина на метала на
покрива 4 mm и повече, както и на отделни
резервоари с обем до 200 m3, независимо от
дебелината на метала на покрива – чрез присъединяване към заземители;
3. на резервоари с плаващи покриви или
понтони – чрез отделностоящи мълниеотводи.
(2) Защитата при преки попадения на
мълнии на външни съоръжения с корпуси от
стоманобетон, съдържащи горими газове или
леснозапалими течности, се проектира чрез
отделностоящи мълниеотводи или чрез мълниеотводи, разположени на тях.“
§ 4. Член 35 се изменя така:

„Чл. 35. (1) Когато на външни складови
стопанства или на подземни стоманобетонни
резервоари с вътрешна метална облицовка,
съдържащи горими газове или леснозапалими
течности, са разположени газоотводни тръби или
отдушници, тяхната защита при преки попадения
на мълнии, както и защитата на пространството
над тях се проектират при спазване на изискванията по чл. 20. По същия начин се защитава и
пространството над горния ръб на гърловината
на цистерни, в които се извършва открито наливане на продукта от горивоналивна естакада.
(2) При външни уредби или цистерни, съдържащи горими газове или леснозапалими
течности, се проектира защита при преки попадения на мълнии за наличните компенсационни
клапани и за пространството над тях, ограничено
от цилиндър с радиус 5 m и височина 2,5 m.
(3) Газоотводните тръби, дихателите и
компенсационните клапани по ал. 1 и 2 могат
да се използват като носещи конструкции за
разполагане на мълниеотводите.“
Министър: Р. Плевнелиев
3738
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-333
от 23 април 2010 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейните
помощи за деца утвърждавам:
1. Образец на молба-декларация за издаване
на удостоверение на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната на
многодетна майка (приложение № 1).
2. Образец на молба-декларация за изплащане
на извършените от многодетна майка разходи
за пътуване с автобусен транспорт в страната
(приложение № 2).
Министър: Т. Младенов
Приложение № 1
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ”
ГРАД ..........................
МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА
БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ
МАЙКИ ПО ЧЛ. 34а ППЗСПД
От ......................................................, ЕГН .........,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) .......................................,
община ……………………......, обл. ...............................,
ж. к. ………………………, бул./ул. …………… № ..............,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ..........
Лична карта № .......................................................,
издадена на ……………………., от МВР гр. ..................
Гражданство: ............................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Семейно положение: .....................................
2. Деца (родени, осиновени от майката):
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име,
презиме,
фамилия

ЕГН

Удостоверение
за раждане
№/дата

Гражданство

3. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Удостоверения за раждане (за справка).
2. Лична карта (за справка).
Дата ………….20 ... г. Декларатор: 1. ……………………
Гр. …………………..
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:
.....................................................................................
(име, подпис)
Дата ……………200.. г.
Гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа/г-ца ..............................................................
има/няма право на целева помощ по чл. 8г ЗСПД.
Издадено удостоверение за безплатно пътуване ................................................................................
Мотиви при отказ: ..................................................
.....................................................................................
Дата ……………20 ... г.
Име, длъжност: .................
Гр. ……………………
Подпис:.............................
Указания за попълване и подаване на
молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от
майката, отговаряща на условията на закона, и
се подава по постоянен адрес пред съответната
дирекция „Социално подпомагане“.
Към молба-декларацията следва да се прилагат
и документите, посочени в образеца.
Приложение № 2
ДО
ДИРЕКТОРА
НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО
ПОДПОМАГАНЕ“
ГРАД ................................
МОЛБА–ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА
ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
ПО ЧЛ. 34б ППЗСПД
От ......................................................, ЕГН .........,
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) .......................................,
община ……………………......, обл. ...............................,
ж. к. ………………………, бул./ул. …………… № ..............,
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел.: ..........
Лична карта № .......................................................,
издадена на ……………………., от МВР гр. ..................
Гражданство: ............................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Извършено пътуване с автобусен транспорт:
Превозвач

От

До

Начална/
крайна
дата

Стойност
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2. Известно ми е, че за неверни данни, посочени в молба-декларацията, нося наказателна
отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Прилагам следните документи:
1. Билети за извършено пътуване.
2. Копие от удостоверение за безплатно пътуване.
3. Лична карта (за справка).
Дата ………….20 ... г. Декларатор: 1. ……………………
Гр. …………………..
Длъжностно лице, приело молба-декларацията:
.....................................................................................
(име, подпис)
Дата ……………20 ... г.
Гр. ……………………
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Г-жа/г-ца ....................... има/няма право на
целева помощ по чл. 34б ППЗСПД в размер на
...... лв.
Мотиви при отказ: ..................................................
.....................................................................................
Дата ……………20 ... г.
Име, длъжност: .................
Гр. ……………………
Подпис:.............................
Указания за попълване и подаване на
молба-декларация
Молба-декларацията се попълва лично от
майката, отговаряща на условията на закона, и
се подава по постоянен адрес пред съответната
дирекция „Социално подпомагане“.
Молба-декларацията се подава в едномесечен
срок от крайната дата на извършеното пътуване.
Към молба-декларацията следва да се прилагат
и документите, посочени в образеца.
3734

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 262-ДФ
от 21 април 2010 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 15, ал. 1, т. 1 ЗКФН и чл. 180 ЗППЦК Комисията за финансов надзор издава разрешение на
управляващо дружество „Статус Капитал“ – АД,
със седалище и адрес на управление София, бул.
Цариградско шосе 9, да организира и управлява
договорен фонд „Статус Глобал ETFs“.
Вписва на основание чл. 164а, ал. 2 ЗППЦК
договорен фонд „Статус Глобал ETFs“ в регистъра
по чл. 30, ал. 1, т. 5 ЗКФН, воден от Комисията
за финансов надзор (КФН).
Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на договорен фонд „Статус Глобал ETFs“ на основание чл. 180, ал. 6 ЗППЦК.
Вписва емисията дялове в публичния регистър
по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, воден от КФН. Вписва договорен фонд „Статус Глобал ETFs“ като
емитент в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН,
воден от КФН.
Председател: П. Чобанов
3739
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 135
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 3, ал. 2 и ал. 3, т. 2, чл. 4,
ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 ЗМСМА Столичният общински съвет
изменя т. 1 от свое Решение № 773 от 26.VІІ.2007 г.
(ДВ, бр. 72 от 2007 г.), като думите „поземлен
имот № 2492“ да се четат: „поземлен имот с
пл. № 3406“.
3779

Председател: Анд. Иванов

РЕШЕНИЕ № 546
от 29 юли 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 3, чл. 124, ал. 3,
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6, § 6, ал. 7 ЗУТ, т. 6
от приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-28 от 10.III.2009 г., т. 20,
Столичният общински съвет реши:
1. Приема проект за изменение на план за
регулация на м. Стърната, гр. Банкя, създаване
на нови квартали 46-Б и 46-В, изменение на улица
между о.т. 151 – о.т. 150 – о.т. 200 – о.т. 186а до о.т.
185а, закриване на задънена улица от о.т. 200 до
о.т. 201, откриване на улица от о.т. 186а – о.т. 251
до о.т. 185и, откриване на задънена улица от о.т.
251 – о.т. 255 до о.т. 256, откриване на задънена
улица от о.т. 255 до о.т. 257, изменение границите
на терен за озеленяване в кв. 46, отреждане на
нови УПИ: II „За озеленяване и ТП“; III-522; IV770; V-771; VI-772 и VII-773, 774, 775, 776 в кв. 46-А,
отреждане на нови УПИ: I-717 и II-475, 769 в кв.
46-Б, отреждане на нов УПИ I-777 в кв. 46-В, по
кафевите и зелените линии, цифри и текст и с
корекциите с оранжев и виолетов цвят съгласно
приложения проект.
2. План за застрояване на УПИ: ІІ „За озеленяване и ТП“; III-522; IV-770; V-771; VI-772; VII-773,
774, 775, 776; кв. 46-А; УПИ I-717 и II-475, 769,
кв. 46-Б и УПИ I-777, кв. 46-В, м. Стърната – гр.
Банкя, съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите лица по реда на чл. 130 ЗУТ и може да бъде
обжалвано чрез район „Банкя“ пред Административния съд – София-град, в 14-дневен срок
от уведомяването.
3740

Председател: Анд. Иванов

РЕШЕНИЕ № 36
от 28 януари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 108, ал. 2
и чл. 129, ал. 1 и § 6, ал. 7 ЗУТ и протоколи на
ОЕСУТ № ЕС-Г-118 от 7.ХІ.2008 г., т. 1, ЕС-Г-58
от 2.VІ.2009 г., т. 40, и ЕС-Г-86 от 29.ІХ.2009 г.,
т. 40, Столичният общински съвет реши:
1. Приема п роек т за п лан за рег улац и я
на м. А к вапарк Чепинци в г раници: улица
по о.т. 42-41-40-37-43-241; по о.т. 37-38-39; по
о.т. 37-36-35-34-33-32-31-233-29-25=198в-26=232а-
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2 8=2 31 а -1 5 -14 -2 31-1 3 -2 21- 8 -5 0 =214 а - 49=214 48=214а-47=215-46=216а-45-217; северната и западната граница на УПИ XIV от кв. 38, западната
и южната граница на УПИ XV от кв. 38, южната
и източната граница на УПИ VIII от кв. 111 съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Аквапарк Чепинци
в граници: улица по о.т. 42-41-40-37-43-241; по о.т.
37-38- 39; по о.т. 37-36-35-34-33-32-31-233-29-25=198в26=232а-28=231а-15-14-231-13-221-12, южната и
западната граница на УПИ X от кв. 38, южната
граница на УПИ V, VI и VII, от кв. 38, източната граница на УПИ IV от кв. 38, улица по о.т.
7-6-5-4-3-2-1-45=217, по северната и западната
граница на УПИ XIV от кв. 38, западната и
южната граница на УПИ XV от кв. 38, южната
и източната граница на УПИ VIII от кв. 111
съгласно приложения проект.
3. Планове схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура за водоснабдяване, канализация, електроснабдяване и идейна
вертикална планировка в границите по т. 1 и 2.
Решението да се съобщи на заинтересованите
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ, като може да
бъде обжалвано чрез район „Нови Искър“ пред
Административния съд – София-град, в 14-дневен
срок от уведомяването.
3741

Председател: Анд. Иванов

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 1045
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 431 от 24.VII.2008 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 28.VI.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 2 (в сграда на бивш хидрофор), ж.к.
Люлин, до бл. 146, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 45 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 24.VI.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
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6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
време след закупуване на документация.
3780

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1047
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2
ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 431 от 24.VІІ.2008 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване на 29.VІ.2010 г. в 11 ч., в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, за продажбата на
помещение № 2 (в сграда на бивш хидрофор), ж.
к. Люлин, до бл. 145, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, бивша обособена
част от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД,
заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 45 000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 4500 лв., се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София, (сметка №
BG 49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не по-късно
от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 25.VІ.2010 г. вкл., в приемното време
на СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАП, пл. Славейков 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3781

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 1048
от 22 януари 2010 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 ЗПСК,
чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и
Решение № 899 от 28.ІХ.2007 г. на Столичния
общински съвет Надзорният съвет на Столичната
общинска агенция за приватизация реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
на 30.VІ.2010 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, за продажбата на помещение в
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трафопост, ж.к. Стрелбище, до бл. 87, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Триадица“, заедно със съответното право на строеж.
2. Начална цена – 6000 лв. Сделката не се
облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 500 лв.
4. Депозитът за участие – 600 лева, се внася по
банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска банка“ – АД,
клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF).
Краен срок за внасяне на депозитите – не покъсно от работния ден, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 28.VІ.2010 г. вкл., в приемното време на
СОАП – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната документация – 240 лв. (с вкл. ДДС), е платима в брой
в сградата на СОАП, пл. Славейков 6, ет. 1, стая 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – не по-късно от работния ден, предхождащ търга, в приемното време на СОАП – от 14
до 16 ч., в стая 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден, но не
по-късно от деня, предхождащ търга, в работното
му време след закупуване на документация.
3782

Председател на Надзорния съвет: В. Чилова

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 798
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 4, ал. 2 и чл. 6, ал. 2 ЗПСК и предвид
фактическите основания в писмо вх. № 118-ДЗ
от 19.ІІІ.2010 г. от кмета на общината и изложените предложения и изказвания от общинските
съветници Общинският съвет – Асеновград, реши:
І. Да се извърши публичен търг с явно наддаване за продажба на обект частна общинска
собственост – бивше училище, в с. Патриарх
Евтимово, община Асеновград, имот, актуван с
АЧОС № 618/25.ІV.2001 г., представляващ ПИ кад.
№ 55590.111.193, с площ по КК 4910 кв. м, заедно
с построените в имота сгради № 111.193.1 – 2
етажа, с площ 429 кв. м, № 111.193.2 – 1 етаж,
с площ 129 кв. м, № 111.193.3 – 1 етаж, с площ
48 кв. м, и № 111.193.4 – 2 етажа, с площ 212 кв.
м, при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 95 760 лв. без ДДС.
Цената се заплаща в левове изцяло при сключване на приватизационния договор. Собствеността
върху обекта, предмет на търга, се прехвърля след
окончателното плащане на цената.
2. Стъпка за наддаване – 2000 лв.
3. Тръжната документация се закупува до
20-ия ден от датата на обнародване на решение
то в „Държавен вестник“ в Информационния
център в сградата на община Асеновград, пл.
Акад. Н. Хайтов 9, стая 502, в срок до 16,30 ч.
срещу 240 лв. (с ДДС).
4. Депозитът за участие в търга е в размер
15 000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
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5. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в Информационния център на
община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
6. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
7. Търгът ще се проведе на 21-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в 11 ч. в зала 601 в сградата на община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
8. Ако дните по т. 3, 5 и 7 са неприсъствени,
датата на изтичане на срока, респ. на провеждане
на търга да се счита първият присъствен ден.
ІІ. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. І.
3742

Председател: К. Трендафилов

РЕШЕНИЕ № 801
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1
ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите и предвид фактическите основания
в писмо вх. № 117-ДЗ от 19.ІІІ.2010 г. от кмета
на общината и изложените предложения и изказвания от общинските съветници Общинският
съвет – Асеновград, реши:
І. Да се извърши публичен търг с явно наддаване за продажба на обект частна общинска
собственост – парова централа в блок „ЕХО“ в
Асеновград, ул. Ал. Стамболийски 41, ет. 1, с
кадастрален № 00702.527.54.3.41 с площ 54 кв.м,
актуван с АЧОС № 2 от 27.ІІ.1997 г., при следните
условия:
1. Начална тръжна цена – 26 048 лв. без ДДС.
Цената се заплаща в левове изцяло при сключване на приватизационния договор. Собствеността
върху обекта, предмет на търга, се прехвърля след
окончателното плащане на цената.
2. Стъпка за наддаване – 1000 лв.
3. Тръжната документация се закупува до
20-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ в Информационния
център в сградата на община Асеновград, пл.
Акад. Н. Хайтов 9, стая 502, в срок до 16,30 ч.
срещу 240 лв. (с ДДС).
4. Депозитът за участие в търга е в размер
2000 лв. и се внася в срок до 20-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“ по банкова сметка, посочена в тръжната
документация.
5. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 16,30 ч. на 20-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“
в деловодството в Информационния център на
община Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
6. Оглед на обекта се извършва до изтичане
на срока за подаване на предложения всеки работен ден до 12 ч. след закупуване на тръжната
документация.
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7. Търгът ще се проведе на 21-ия ден от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ в 10 ч. в зала 601 в сградата на община
Асеновград, пл. Акад. Н. Хайтов 9.
8. Ако дните по т. 3, 5 и 7 са неприсъствени,
датата на изтичане на срока, респ. на провеждане
на търга да се счита първият присъствен ден.
ІІ. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея за продажба чрез
публичен търг с явно наддаване на обекта по т. І.
3743

Председател: К. Трендафилов

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
РЕШЕНИЕ № 264
от 14 април 2010 г.
На основание чл. 21 ЗМСМА във връзка с чл. 58,
ал. 2 и 3 от Закона за концесиите Общинският
съвет – гр. Главиница, област Силистра, реши:
I. Определя за концесионер на обект язовир
„Водоем“ с площ 12,200 дка, имот № 060252 в
землището на с. Бащино, община Главиница,
актуван с АОС № 2/118 от 9.VI.1999 г. Недрет
Юсеин Алил от с. Суходол, ул. Дванадесета 7,
за срок 15 г.
1. Определя размер на концесионно плащане,
както следва:
1.1. За периода от 15 г. – равностойността на
7650 лв. с ДДС.
1.2. Годишни концесионни възнаграждения за
ползването – в размер 504 лв. с ДДС, които ще
заплаща в срок до 31 декември за следващата
година.
2. Определя обща стойност на преките инвестиции в размер 4900 лв. за целия срок на концесията съгласно разписаните видове дейности
и мероприятия в инвестиционната програма на
кандидата:
2.1. Изграждане на инфраструктура – направа
на каменна настилка до фургона за охрана през
2010 г.
2.2. Инсталиране на нов кран, изграждане на
нов преливник на същото място и поддържане
на дигата през 2010 г.
2.3. Изграждане на постройка, лека конструкция с маси и пейки през 2011 г.
2.4. За охрана ще осигури фургон, пригоден с
всички изисквания за битово обитаване, през 2011 г.
2.5. Ще изгради санитарен възел с две клетки
след съгласуване с концедента през 2011 г.
2.6. Ще постави пейки с маси на подходящи
места за отдих и игра на карти и табла. За децата ще построи една люлка и една пързалка
през 2012 г.
2.7. Ще закупи една лодка за риболов и за
желаещи да се разходят по язовира през 2012 г.
2.8. Ще закупи 4 – 5 кошчета за смет за запазване на района чист през 2011 г.
2.9. При ползване на лодката ще осигури 2
спасителни жилетки за деца през 2012 г.
2.10. Ще изгради 2 стоянки за любителски
риболов през 2012 г.
3. Определя по социалната програма на концесията да се осигури заетост на едно лице на
трудов договор за охрана:
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3.1. Веднъж годишно ще подпомага „Социални грижи“ с риба за един обяд за пенсионери,
ползващи социалните услуги.
4. По програмата за опазване на околната среда:
4.1. Да изпълнява предписанията от протокола на Басейнова дирекция – Дунавски район, с
център Плевен и Гражданска защита, Силистра.
4.2. Провеждане мероприятия по опазване на
крайбрежната ивица от замърсяване и ежегодното
є почистване.
4.3. Осъществяване на техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към
нея за гарантиране на безопасност и сигурност.
4.4. Извършване на озеленяване и залесяване.
Провеждане на противоерозионни мероприятия.
II. Определя 30-дневен срок за сключване на
концесионния договор след изтичане на 10-дневния срок от обнародване решението в „Държавен
вестник“ и то влезе в сила.
III. Възлага на кмета на общината да извърши необходимите законови процедури по
подписването на договора за концесия, както
и да извърши всички по-нататъшни действия,
регламентирани със Закона за концесиите и
правилника за прилагането му. Задължава кмета
на общината да съобразява по-нататъшните си
действия, свързани с предоставянето на концесията и с контрол върху нея, с действащите
законови и подзаконови нормативни актове,
съдържащи се в гражданското законодотелство
на Република България.
3783

Председател: Р. Рафет

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 539
от 20 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Нова Загора, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – „Водопровод“ в
масиви 19, 24 и 26 в землището на с. Еленово,
община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Нова Загора до Административния съд – Сливен.
3784

Председател: С. Стойчев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
ЗАПОВЕД № ЗД-00-62
от 9 април 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти М 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за местностите Усоте, Блато, Коиовото, Злата-
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рев дол, Коилов чучур, Св. Атанас, Пицурица,
Въз ряка, Селището, Шумарица – 1, 2, 3, 4, и
Шипковица в землището на с. Лилково, община
„Родопи“, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
3785

Областен управител: Ив. Тотев

ЗАПОВЕД № ЗД-00-63
от 9 април 2010 г.
На основание § 4к, ал. 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ одобрявам
плана на новообразуваните имоти в М 1:1000 на
земеделски земи, предоставени за ползване на
граждани въз основа на актове по § 4 ПЗРЗСПЗЗ
за местностите Копритско бърдце, Коприва, Кехайов ъгъл, Куково дере, До селото – изток, До
селото – юг, и Гарванов камък в землището на
с. Ситово, община „Родопи“, област Пловдив.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител на област
Пловдив до Административния съд – Пловдив,
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта
в „Държавен вестник“.
3786

Областен управител: Ив. Тотев

ОБЩИНА ПРИМОРСКО
РЕШЕНИЕ № 15
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Приморско, одобрява проект за изменение на
ПУП (ПРЗ) в обхват кв. 36Б и 36В до изпълненото брегоукрепване на полуостровната част и
обособяването на новообразувани кв. 36Б, 36В,
36Д и 36Е по плана на гр. Приморско.
3787

Председател: Пл. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 16
от 5 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128,
ал. 13 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и съгласно
Решение № 15 на ОЕСУТ – гр. Приморско, прието с протокол № 10 от 26.ХІ.2009 г. на ОЕСУТ,
Общинският съвет – гр. Приморско, реши:
Одобрява проект на ПУП (ПРЗ) за поземлени
имоти в СО „Узунджата“, както следва:
1. Отреждане на УПИ ХІ 504.483, кв. 25, за
поземлен имот с идентификатор № 58356.504.483 по
КК на гр. Приморско, целият с площ 7944 кв.м, с
граници ПИ № 58356.504.123; ПИ № 58356.504.262;
ПИ № 58356.504.261; ПИ № 58356.504.260; ПИ
№ 58 356 . 50 4. 2 59; П И № 58 356 . 50 4.181; П И
№ 58 356 . 50 4. 2 58; П И № 58 356 . 50 4. 2 57; П И

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

№ 58356.504.180; ПИ № 58356.504.182; АОС № 1233,
с предназначение „За озеленяване и техническа
инфраструктура“.
2. Отреждане на УПИ ІХ 504.98, кв. 27, за поземлен имот с идентификатор № 58356.504.98 по
КК на гр. Приморско, целият с площ 13 149 кв.м, с
граници ПИ № 58356.504.482; ПИ № 58356.504.134;
ПИ № 58356.504.135; ПИ № 58356.504.136; ПИ
№ 58 356 . 50 4.1 37; П И № 58 356 . 50 4.1 3 8; П И
№ 58 356 . 50 4.1 39; П И № 58 356 . 50 4.14 0; П И
№ 58356.504.179; ПИ № 58356.504.141; АОС № 1234,
с предназначение „За озеленяване и техническа
инфраструктура“.
3. Отреждане на УПИ VІІ 504.486, кв. 45, за
поземлен имот с идентификатор № 58356.504.486
по КК на гр. Приморско, целият с площ 4858 кв.м,
с граници ПИ № 58356.504.143; ПИ № 58356.504.85;
ПИ № 58356.504.79; ПИ № 58356.504.112; АОС
№ 1230, с предназначение „За озеленяване и
техническа инфраструктура“.
3788

Председател: Пл. Георгиев

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 752
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.505 с площ
573 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7751 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 210, под № 159, том 1, парт. книга, том
450, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.2. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.507 с площ
633 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7753 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 212, под № 161, том 1, парт. книга, том
449, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.3. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.508 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
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карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7754 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 213, под № 162, том 1, парт. книга, том
451, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.4. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуал
но жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.509 с площ
633 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7755 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 214, под № 163, том 1, парт. книга том
453, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.5. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен
с поземлен имот с идентификатор № 65231.913.510
с площ 633 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7756 от 3.ІІ.2009 г., вписан
на 11.ІІ.2009 г. под № 215, под № 164, том 1, парт.
книга, том 455, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.6. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.511 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7757 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 216, под № 165, том 1, парт. книга, том
456, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.7. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.512 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7758 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 218, под № 167, том 1, парт. книга, том
452, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.8. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.513 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собстве-
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ност № 7759 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 220, под № 169, том 1, парт. книга, том
454, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.9. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.514 с площ
634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7760 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 223, под № 172, том 1, парт. книга, том
457, в Службата по вписванията – Самоков, при
начална тръжна цена 72 лв./кв.м;
1.10. УПИ – парцел ХІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.515
с площ 634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна
общинска собственост № 7761 от 3.ІІ.2009 г.,
вписан на 11.ІІ.2009 г. под № 225, под № 174,
том 1, парт. книга, том 458, в Службата по
вписванията – Самоков, при начална тръжна
цена 72 лв./кв.м;
1.11. УПИ – парцел ХІV, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206а по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.516
с площ 634 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7762 от 3.ІІ.2009 г., вписан
на 11.ІІ.2009 г. под № 222, под № 171, том 1, парт.
книга, том 443, в Службата по вписванията – Самоков, при начална тръжна цена 72 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на общината в деня на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC: CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на общината срещу 100 лв., платими в брой в
касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
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7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на Община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга,
да определи размера на възнаграждението на
членовете є, да подготви и да проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-ият ден от датата на обнародване
на решението.
3744

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 753
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими
имоти:
1.1. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206б по
регулационния план на гр. Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.525
с площ 735 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7769 от 3.ІІ.2009 г., вписан
на 11.ІІ.2009 г. под № 185, под № 134, том 1, парт.
книга том 420, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206б по регулационния план на гр. Самоков, идентичен с поземлен
имот с идентификатор № 65231.913.527 с площ
755 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана,
начин на трайно ползване: незастроен имот за
жилищни нужди съгласно одобрената кадастрална
карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7771 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г.
под № 187, под № 136, том 1, парт. книга том 422,
в Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.3. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв.206б по регулационния
план на гр. Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.528 с площ 647 кв. м,
трайно предназначение: урбанизирана, начин на
трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
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актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7772 от 3.ІІ.2009 г., вписан на 11.ІІ.2009 г. под
№ 188, под № 137, том 1, парт. книга том 423, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на общината срещу 100 лв., платими в брой в
касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч., в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3745

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 754
от 26 февруари 2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следните общински недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел І, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.539 с площ 595 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
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на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7778 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 192, под № 141, том І, парт. книга том 428, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел ІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.540 с площ 545 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7779 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 193, под № 142, том І, парт. книга том 429, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.3. УПИ – парцел ІІІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.541 с площ 569 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7780 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 194, под № 143, том І, парт. книга том 431, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.4. УПИ – парцел ІV, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.542 с площ 541 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7781 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 195, под № 144, том І, парт. книга том 432, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.5. УПИ – парцел V, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.543 с площ 631 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7782 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 196, под № 145, том І, парт. книга том 433, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.6. УПИ – парцел VІ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.544 с площ 751 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7783 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 198, под № 147, том І, парт. книга том 434, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
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1.7. УПИ – парцел VІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.545
с площ 784 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7784 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 199, под № 148, том І, парт.
книга том 435, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.8. УПИ – парцел VІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.546
с площ 654 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7785 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 200, под № 149, том І, парт.
книга том 436, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.9. УПИ – парцел ІХ, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.547 с площ 640 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7786 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 201, под № 150, том І, парт. книга том 437, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.10. УПИ – парцел Х, отреден за индивидуално
жилищно строителство в кв. 206в по регулационния план на Самоков, идентичен с поземлен имот
с идентификатор № 65231.913.548 с площ 589 кв.
м, трайно предназначение: урбанизирана, начин
на трайно ползване: незастроен имот за жилищни
нужди съгласно одобрената кадастрална карта,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 7787 от 3.II.2009 г., вписан на 11.II.2009 г. под
№ 202, под № 151, том І, парт. книга том 438, в
Службата по вписванията, при начална тръжна
цена 72 лв./кв. м;
1.11. УПИ – парцел ХІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.549
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7788 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 203, под № 152, том І, парт.
книга том 439, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.12. УПИ – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.550
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
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кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7789 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 204, под № 153, том І, парт.
книга том 440, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м;
1.13. УПИ – парцел ХІІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 206в по
регулационния план на Самоков, идентичен с
поземлен имот с идентификатор № 65231.913.551
с площ 588 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен
имот за жилищни нужди съгласно одобрената
кадастрална карта, актуван с акт за частна общинска собственост № 7790 от 3.II.2009 г., вписан
на 11.II.2009 г. под № 205, под № 154, том І, парт.
книга том 441, в Службата по вписванията, при
начална тръжна цена 72 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10% от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка № BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината до 24-ия ден вкл.
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложени ята за у частие в т ърга се
подават в запечатан непрозрачен плик в деловодството на общината до 17 ч. на 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала на ет. 3 в сградата
на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
Председател: Л. Янкова
3746
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РЕШЕНИЕ № 1238
от 25 март 2010 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажбата на следните общински
недвижими имоти:
1.1. УПИ – парцел Ш, отреден за „гаражи“
в кв. 291-В, за 16 гаража, идентичен с поземлен
имот № 65231.914.283 с площ 324 кв. м, трайно
предназначение: урбанизирана територия, начин
на трайно ползване: за автогараж, съгласно одобрената кадастрална карта на гр. Самоков, актуван
с акт за частна общинска собственост № 1536 от
9.ІV.2002 г., вписан в Службата по вписванията,
при начална тръжна цена 80 лв./кв. м;
1.2. УПИ – парцел V, отреден за „гаражи“ в кв.
291-В, за 11 гаража, идентичен с поземлен имот
№ 65231.914.286 с площ 198 кв. м, трайно предназначение: урбанизирана територия, съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 1538 от 9.ІV.2002 г., вписан в Службата по вписванията, при начална тръжна цена 80 лв./кв. м,
и при следните условия:
– право на участие в търга да имат лица,
живеещи в Зона „Б“ и притежаващи гаражни
клетки (доказва се с лична карта и със служебна
справка от общинска администрация за номер
гаражна клетка);
– да притежават МПС (доказва се с копие от
талон на МПС);
– да не са придобивали право на собственост
върху терен, отреден за „гаражи“ (доказва се с
декларация).
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IВАN сметка ВG54 СЕСВ 9790 3362
1198 00, ВIС – СЕСВВGSF при „ЦКБ“ – А Д,
клон Самоков, до 24-тия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на общината срещу 100 лв., платими в брой в
касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
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8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3747

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1239
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажбата на следния общински недвижим
имот: поземлен имот № 65231.914.213 с площ 460
кв.м, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: незастроен
имот за обществена сграда, комплекс, съгласно
одобрената със Заповед № 300-5-34 от 15.V.2004 г.
на изпълнителния директор на АК и изменена със
Заповед № КД-14-23-136 от 28.VІІ.2009 г. на началник на СГКК – Софийска област, кадастрална
карта на гр. Самоков, идентичен с УПИ – парцел
ІІІ, отреден за „магазин и обществено обслужване“
в кв. 294 по регулационния план на гр. Самоков,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 3264/2003 г., при начална тръжна цена 29 440 лв.
без ДДС (64 лв./кв.м).
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на Община Самоков в деня
на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване – 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на общината срещу 100 лв., платими в брой в
касата на общината до 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на търга, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3748

Председател: Л. Янкова

РЕШЕНИЕ № 1240
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следните общински недвижими имоти:
1 .1 . п о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 65231.903.193 с площ 479 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
идентичен с урегулиран поземлен имот – парцел ХІІІ, отреден за индивидуално жилищно
строителство в кв. 346 по регулационния план
на гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска собственост № 246 от 27.ІІ.1998 г., вписан,
в Службата по вписванията – гр. Самоков, при
начална тръжна цена 34 лв./кв.м;
1.2 . поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.903.211 с площ 511 кв.м, трайно предназначение: у рбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди
съгласно одобрената кадастрална карта на гр.
Самоков, идентичен с у рег улиран поземлен
имот – парцел ХІІ, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 347 по регулационния
план на гр. Самоков, актуван с акт за частна
общинска собственост № 1664 от 20.VІ.2002 г.,
вписан на 14.ІІІ.2005 г. под № 871, под № 117, том
4, н.д. № 744, парт. книга, том 37, в Службата по
вписванията – гр. Самоков, при начална тръжна
цена 34 лв./кв.м;
1.3. поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.903.213 с площ 613 кв.м, трайно предназначение: у рбанизирана, начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди
съгласно одобрената кадастрална карта на гр.
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Самоков, идентичен с у рег улиран поземлен
имот – парцел ХІV, отреден за индивидуално жилищно строителство в кв. 347 по регулационния
план на гр. Самоков, актуван с акт за частна
общинска собственост № 1666 от 20.VІ.2002 г.,
вписан на 14.ІІІ.2005 г. под № 873, под № 119, том
ІV, н.д. № 746, парт.книга, том 37, в Службата по
вписванията – гр. Самоков, при начална тръжна
цена 34 лв./кв.м;
1.4. поз ем лен и мо т с и ден т ифи к ат ор
№ 65231.903.215 с площ 640 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване:
незастроен имот за жилищни нужди съгласно
одобрената кадастрална карта на гр. Самоков,
идентичен с урегулиран поземлен имот – парцел ХVІ, отреден за индивидуално жилищно
строителство в кв. 347 по регулационния план
на гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска собственост № 1668 от 20.VІ.2002 г., вписан
на 14.ІІІ.2005 г. под № 875, под № 121, том ІV,
н.д. № 748, парт.книга, том 37, в Службата по
вписванията – гр. Самоков, при начална тръжна
цена 34 лв./кв.м;
1 . 5. п о з е м л е н и м о т с и д е н т и ф и к а т о р
№ 65231.903.218 с площ 2236 кв.м, трайно предназначение: урбанизирана, съгласно одобрената
кадастрална карта на гр. Самоков, идентичен с
урегулиран поземлен имот – парцел І, отреден за
„магазин“ в кв. 348 по регулационния план на
гр. Самоков, актуван с акт за частна общинска
собственост № 9320 от 22.ІІ.2010 г., вписан на
26.ІІ.2010 г. под № 322, под № 46, том 2, парт.
книга, том 7555, в Службата по вписванията – гр.
Самоков, при начална тръжна цена 34 лв./кв.м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод
по банкова сметка на общината в деня на подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от
началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30%
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка BG54 CECB 9790 3362
1198 00, BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от
стая 420 на общината срещу 100 лв., платими в
брой в касата на общината до 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 9 ч. в заседателната зала, ет. 3 в сградата на
общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава
кмета на община Самоков да издаде заповед за
назначаване на комисия по провеждане на тър-
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га, да определи размера на възнаграждението
на членовете є, да подготви и проведе търга, да
одобри спечелилия търга участник и да сключи
договор за покупко-продажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7
са съответно 31-ият ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
3749

Председател: Л. Янкова

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 182
от 21 април 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 71 НРПУРОИ и протоколно решение
№ 34 от 25.ІІІ.2010 г. на Общинския съвет – гр.
Сунгурларе, нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на
публичен търг с явно наддаване за продажба
на недвижими имоти – частна общинска собственост, в община Сунгурларе, област Бургас,
както следва: недвижим имот, представляващ
жилищен имот – дворно място с площ 1408 кв.
м, съставляващо УПИ VІІ, кв. 51 по ПУП на с.
Подвис, община Сунгурларе, област Бургас, при
граници: север – УПИ ІV-235, изток – регулация,
юг – УПИ VІІІ – общ., и запад – улица и УПИ
V-235, с начална тръжна цена 3060 лв.
2. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща: заявление, декларации – 3 бр., проектодоговор, копие от скица, копие от акт за
собственост, копие от лицензирана оценка и
копие от заповедта за продажба.
3. Определям цена на един комплект тръжни
документи – 30 лв., платими в касата на общината,
получават се в стая № 6, І (надпартер) етаж на
община Сунгурларе.
4. Депозитната вноска за участие в търговете
е 10 % от началната тръжна цена на съответните
обекти и се внася в касата на общината или по
банков път по сметка BG 42 UNCR 7630 3300 0004
97, BIC код за „УниКредит Булбанк“ : UNCRBGSF.
5. Оглед на имотите – предмет на търга, се
извършва всеки работен ден с представител от
съответното кметство или кметско наместничество след закупуване на тръжна документация.
6. Търгът ще се проведе от 14 ч. на 15-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“ на
заповедта, в заседателната зала на общината, І
(надпартер) етаж, по реда на обявените имоти.
7. При явяване на един кандидат или неявяване
на кандидати повторен търг ще се проведе при
същите условия от 14 ч. на 22-ия ден от обнародването в „Държавен вестник“.
8. Тръжната документация и заявления за
участие в търга се приемат до 17 ч. на 13-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“ в
деловодството на Община Сунгурларе, партерен етаж.
9. Собствеността върху предмета на търговете
се прехвърля след окончателното заплащане на
предложената цена, данък прехвърляне – съглас-
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но чл. 35, ал. 2 НОРМДТ на община Сунгурларе,
2 % режийни разноски и стойността на разходите,
направени от общината за изготвянето на оценките, платими в едномесечен срок от влизане
в сила на заповедта на кмета на общината, с
която са определени участниците за спечелили
търговете.
3789

Кмет: Г. Кенов

ЗАПОВЕД № 183
от 21 април 2010 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС, чл. 71 НРПУРОИ и протоколно решение
№ 28 от 25.ХІ.2009 г. на Общинския съвет – гр.
Сунгурларе, нареждам:
1. Откривам процедура за провеждане на
повторни публични търгове с явно наддаване за
продажба на недвижими имоти частна общинска
собственост в община Сунгурларе, област Бургас,
както следва:
1.1. недвижим имот, представляващ нежилищен имот – дворно място с площ 4770 кв.м,
съставляващо УПИ ІV-894, кв. 7 по ПУП на с.
Камчия, община Сунгурларе, област Бургас,
заедно с построените в него 2 двуетажни стопански сгради, всяка със застроена площ 195 кв.м,
навес с площ 36 кв.м, едноетажна стопанска
сграда със ЗП – 138 кв.м, едноетажна стопанска
сграда със ЗП – 72 кв.м, и едноетажна стопанска
сграда със ЗП – 180 кв.м, при граници на имота:
север – УПИ ІІІ за озеленяване, изток – улица,
юг – УПИ V-47 и УПИ VІ-47,48, запад – улица и
УПИ VІІ за детска градина, с начална тръжна
цена 24 283 лв.;
1.2. недвижим имот, представляващ нежилищен имот – дворно място с площ 685 кв.м,
съставляващо УПИ ІІ – общ, кв. 2 по ПУП на
с. Камчия, община Сунгурларе, област Бургас,
при граници: север – регулация, изток – УПИ
ІІІ-9, юг – улица, запад – УПИ І – общ, с начална
тръжна цена 1438 лв.
2. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща: заявление, декларации – 3 бр., проектодоговор, копие от скица, копие от акт за
собственост, копие от лицензирана оценка и
копие от заповедта за продажба.
3. Определям цена на един комплект тръжни
документи 30 лв., платими в касата на общината, и се получават в стая 6, ет. 1 (над партер) на
Община Сунгурларе.
4. Депозитната вноска за участие в търговете
е 10 % от началната тръжна цена на съответните
обекти и се внася в касата на общината или по
банков път по сметка: BG 42 UNCR 7630 3300 0004
97, BIC код на „УниКредит Булбанк“: UNCRBGSF.
5. Оглед на имотите – предмет на търга, се
извършва всеки работен ден с представител от
съответното кметство или кметско наместничество след закупуване на тръжна документация.
6. Търговете да се проведат от 14 ч. на 15-ия
ден от обнародването в „Държавен вестник“ на
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заповедта в заседателната зала на общината, ет. 1
(над партер), по реда на обявените имоти.
7. Тръжната документация и заявления за
участие в търга се приемат до 17 ч. на 13-ия ден
от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Община Сунгурларе, партерен етаж.
8. Собствеността върху предмета на търговете
се прехвърля след окончателното заплащане на
предложената цена, данък прехвърляне – съгласно чл. 35, ал. 2 от НОРМДТ на Община Сунгурларе, 2 % режийни разноски и стойността на
разходите, направени от общината за изготвяне
то на оценките, платими в едномесечен срок
от влизане в сила на заповедта на кмета на
общината, с която са определени участниците
за спечелили търговете.
3790

Кмет: Г. Кенов

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 514
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Хасково, одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен
имот с № 77195.504.131, м. Кенана, Хасково,
който попада в устройствена зона „Од“ – зона за
рекреационни дейности, със следния режим на
застрояване: етажност – 1 етаж, височина – до 6
м; плътност на застрояване (Пзастр.) – до 10 %;
коефициент на интензивост (Кинт.) – до 0,1;
минимална озеленена площ – 70 %; начин на
застрояване – свободно(е). В имота е разположена
зоологическа градина. Предвижда се запазване на
съществуващите сгради. Линиите на застрояване
са съгласно графичната част на проекта.
Съгласно чл. 215 ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Хасковския административен съд.
3816

Председател: Д. Делчев

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 591
от 31 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и решение
на Общинския експертен съвет – протокол № 6
от 16.ІІ.2010 г., т. 15, одобрява ПУП – план за
застрояване съгласно чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ за
имот с идентификатор 83510.10.372 по кадастралната карта на гр. Шумен в местността Куванлък.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ може да бъде
обжалвано по законосъобразност в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Шумен пред Шуменския административен съд.
3791

Председател: Д. Русева
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68. – Българската народна банка на основание
чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа на
приетата от Управителния съвет на БНБ с решение № 149 от 16.ХІІ.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,18 на сто считано от 1 май 2010 г.
3868
88. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане от
минерална вода от находище „Велинград – Каменица“ – каптиран естествен извор „Власа“,
разположен във Велинград, община Велинград,
област Пазарджик. Разрешеният годишен воден
обем от 15 768 куб.м се изменя на 4730,4 куб.м.
Останалите параметри на разрешеното водовземане и условията, при които е предоставено
правото, не се променят. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3617
52. – Министърът на околната среда и во
дите на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с
чл. 52, ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за
водите обявява, че е постъпила административна
преписка с искане за откриване на процедура
за издаване на разрешително за водовземане
от повърхностен воден обект – язовир „Голям
Беглик“, първо стъпало на каскада Баташки
водносилов път, изграден на р. Крива. Целта
на водовземането е питейно-битово водоснабдяване на населени места в община Пещера.
Водовземането ще се реализира от апаратна
камера на главна напорна деривация с надморска
височина 1433 м и географски координати (WGS
84) – географска ширина: 24°11′21,3″, географска
дължина: 41°54′36,2″. Съоръжения, чрез които ще
се реализира използването: от апаратна камера
чрез байпасна връзка с отклонение – стоманен
тръбопровод с дължина 270 м и диаметър ∅ 219,
посредством стоманен тръбопровод с дължина
4000 м и диаметър ∅ 600 до ПСПВ и чрез гравитачен водопровод водата се доставя до населените
места в община Пещера. Място на използване
на водите – населени места в община Пещера, област Пазарджик: гр. Пещера и курортно
летовище „Св. Константин“, ЕК АТТЕ 56277, с.
Капитан Димитриево, ЕК АТТЕ 36124, и с. Радилово, ЕК АТТЕ 61371. Проектни параметри на
използването: до 205 л/сек и лимит на годишна
водна маса от яз. „Голям Беглик“ – до 4,760 млн.
м 3. Режим на използване: 24 часа/денонощие,
целогодишно. Правото на водовземане ще се
предостави при условие, че взаимоотношенията с
„Националната електрическа компания“ – ЕАД,
Предприятие „Язовири и каскади“, за ползване
на съоръженията, включени в активите им, се
регламентират в съответствие с изискванията
на Закона за задълженията и договорите и при
наличие на водомерно устройство, монтирано
непосредствено след водохващането, отговарящо
на изискванията на Закона за измерванията и
Наредбата за средствата за измерване, които
подлежат на метрологичен контрол (ДВ, бр. 98
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от 2003 г.). Съгласно разпоредбата на чл. 62а,
ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен срок
от обнародването и публичното обявяване на
съобщението заинтересуваните лица могат да
възразят срещу издаването на разрешителното
и/или да предложат условия, при които да бъде
издадено разрешителното, с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси. Писмените
предложения се представят в Министерството на
околната среда и водите, Дирекция „Управление
на водите“, отдел „Използване на водите“.
3618
72. – Министерството на околната среда и
водите на основание на постъпили заявления по
чл. 51, ал.1 от Закона за подземните богатства
открива производство по предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване на:
скалнооблицовъчни материали в площ: „Кайряците“, разположена в землището на с. Катунище,
община Котел, област Сливен; „Раденка“, разположена в землището на с. Крушево, община Гърмен,
област Благоевград; „Колибите“, разположена в
землището на с. Полковник Серафимово, община
Смолян, област Смолян; „Вилите“, разположена в
землището на с. Полковник Серафимово, община
Смолян, област Смолян;
строителни материали в площ: „Ра х и то“,
разположена в землището на гр. Бяла, община
Бяла, област Варна; „Завидовци“, разположена
в землищата на с. Завидовци, община Своге, и
с. Дреново, община Костинброд, област София;
„Крета“, разположена в землището на с. Крета,
община Гулянци, област Плевен; „Орловица“,
разположена в землището на с. Локорско, община
Столична, област София; „Щит“, разположена в
землището на с. Щит, община Свиленград, област
Хасково; „Левка-1“, разположена в землището на
с. Левка, община Свиленград, област Хасково;
„Тунджалъка“, разположена в землището на с.
Самуилово, община Сливен, област Сливен;
„Анна“, разположена в землищата на селата
Драгодан и Църквище, община Кочериново,
област Кюстендил; „Бериловци“, разположена в
землищата на с. Войняговци, община Карлово,
и с. Михалци, община Хисаря, област Пловдив;
„Ляковица“, разположена в землището на с. Горско
Сливово, община Летница, област Ловеч; „Чешмата“, разположена в землището на с. Дъбравите,
община Белово, област Пазарджик; „Конаговски
чал“, разположена в землищата на селата Алеко
Константиново и Дебърщица, община Пазарджик,
област Пазарджик; „Чукичката“, разположена в
землището на с. Гарваново, община Хасково,
област Хасково; „Пазлъка“, разположена в землището на с. Копривлен, община Хаджидимово,
област Благоевград; „Кремешна“, разположена
в землищата на селата Кремен и Места, община Банско, област Благоевград; „Сертьова
чука“, разположена в землището на Велинград,
община Велинград, област Пазарджик; „Дора“,
разположена в землищата на селата Садовица и
Загорско, община Момчилград, област Кърджали; „Златката“, разположена в землището на с.
Лешко, община Благоевград, област Благоевград;
„Селската кория – 2“, разположена в землището
на с. Брягово, община Първомай, област Пловдив;
„Карас“, разположена в землището на с. Садово,
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община Аврен, област Варна; „Близнаци“, разположена в землището на с. Близнаци, община
Аврен, област Варна; „Царичино“, разположена
в землищата на селата Пресека, Каялоба и Добромирци, община Кирково, област Кърджали;
„Влашки връх“, разположена в землището на с.
Бистрилица, община Берковица, област Монтана; „Крушовец“, разположена в землището на
с. Трапоклово, община Сливен, област Сливен;
„Лушин“, разположена в землищата на селата
Елешница, Добринище и Обидим, община Банско,
област Благоевград; „Метличка“, разположена
в землището на с. Метличка, община Кирково,
област Кърджали; „Попенец“, разположена в
землището на с. Козаревец, община Лясковец,
област Велико Търново; „Орфееви простори“,
разположена в землищата на селата Скалище,
Жинзифово и Звезделина, община Кърджали,
област Кърджали; „Мад“, разположена в землището на с. Понор, община Костинброд, област
София; „Равна гора“, разположена в землището
на с. Равна гора, община Созопол, област Бургас;
„Каваклията“, разположена в землището на с.
Брягово, община Първомай, област Пловдив;
„Тръстиката“, разположена в землището на с.
Добромирка, община Севлиево, област Габрово; „Високото“, разположена в землището на с.
Сърнево, община Раднево, област Стара Загора;
„Градината“, разположена в землищата на селата
Деветинци и Деветак, община Карнобат, област
Бургас; „Тополовото“, разположена в землищата
на с. Куртово Конаре, община Стамболийски,
и гр. Кричим, община Кричим, област Пловдив; „Латевото“, разположена в землището на
с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив;
„Кръстец“, разположена в землището на с. Влахи,
община Кресна, област Благоевград; „Лозница“,
разположена в землището на гр. Любимец, община Любимец, област Хасково; „Райкова круша“,
разположена в землищата на селата Коневец,
Тенево и Маломир, община „Тунджа“, област
Ямбол; „Селището“, разположена в землището на
с. Ставерци, община Долна Митрополия, област
Плевен; „Млаката“, разположена в землището на
гр. Койнаре, община Червен бряг, област Плевен;
„Диаклас“, разположена в землищата на селата
Праужда и Чифлик, община Белоградчик, област
Видин; „Кайнака“, разположена в землището на
гр. Меричлери, община Димитровград, област
Хасково; „Оврага“, разположена в землището на
с. Цалапица, община „Родопи“, област Пловдив;
минни отпадъци в площ: „Бухтата“, разположена в залива Вромос, гр. Черноморец, община
Созопол, област Бургас.
3619
72. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „а – аа“ от Закона за водите
обявява, че е постъпило искане за откриване на
процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир
„Копринка“. Целта на водовземането – други
цели, измиване на улици. Водовземането ще
се реализира чрез изградено отклонение на км
0+943,0 м от началото на канал М-2, на кота
199,8 м след ВЕЦ „Стара Загора“. Код по единен
класификатор на административно-териториалните единици (ЕК АТТЕ) 38563 в басейна на р.
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Тунджа. Мястото на използване на водите – гр.
Стара Загора. Код по единен к ласификатор
на административно-териториалните единици
(ЕК АТТЕ) 68850. Необходимото водно количество е 7000 м 3/годишно. Режим на водовземане – 8 часа/денонощие за периода от 15 април
до 1 октомври. Правото на водовземане ще се
предостави при условие, че използваният воден
обем се измерва с водомерно устройство, отговарящо на изискванията на Закона за измерванията и Наредбата за средствата за измерване,
които подлежат на метрологичен контрол (ДВ,
бр. 98/2003 г.). На основание разпоредбата на
чл. 62а, ал. 1, т. 7 от Закона за водите в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ и
публичното обявяване на съобщението в община Казанлък заинтересуваните лица могат да
възразят срещу издаването на разрешителното
и/или да предложат условия, при които да бъде
издадено разрешителното с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси. Писмени
предложения се представят в Министерството на
околната среда и водите, дирекция „Управление
на водите“.
3685
74. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжение
за подземни води за напояване, промишлени и
други цели. Съоръжението – тръбен кладенец,
ще бъде изградено в неогенския водоносен хоризонт, водно тяло BG2G000000N018 – порови
води в неоген – миоцен – сармат Изгрев – Вар
на – Ботево – Батово, в ПИ № 10135.4510.492,
Западна промишлена зона, Варна, община Варна,
област Варна, ЕКАТТЕ 10135, при географски
координати: N – 43° 13′ 24″ и Е – 27° 51′ 19″,
геодезични координати, 1970 г. Х 4686806.58; Y
9635238.7 и надморска височина 45 м. Проектни
параметри на използването: Дълбочина: 30.00±5
м. Кондукторна колона: от метални тръби с диаметър ∅ 426 мм в интервала 0 – 7 м и задтръбна
циментация в същия интервал. Експлоатационна
колона: от тръби с диаметър ∅ 219 мм в интервала
0 – 30±5 м, задтръбна циментация в интервала
от 5 до повърхността и гравийна засипка в интервала 30±5 – 5 м. Водоприемна част (филтри):
с диаметър ∅ 219 мм в интервалите 6 – 20 м и
20 – 26 м. Проектен средноденонощен дебит на
водочерпене – 0,7 л/сек. Проектен максимален
дебит на водочерпене – 1,5 л/сек. Проектно
максимално допустимо понижение на водното
ниво – 2 м. Дейности за проучване на подземните води: изучаване на литоложкия строеж,
структурата и филтрационните характеристики
на водоносния хоризонт, химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води.
Условия, при които ще се разреши изграждане
на съоръжението: описание на преминатите
разновидности по време на сондажните работи;
опитно водочерпене за определяне параметрите
на водоносния хоризонт; хидравлични тестове с
проектния дебит и на 3 степени; вземане в края
на опитното водочерпене и анализ на водна проба
в акредитирана лаборатория за оценка актуалния
химичен състав на подземните води по всички
показатели съгласно приложение № 1 на Наредба
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№ 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води. Формираните отпадъчни води да
се отвеждат в канализационната мрежа. Не се
разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, бул. Мария-Луиза 22.
3686
3. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „в“ – „бб“ от Закона за водите
обявява, че е постъпило искане за откриване
на процедура за издаване на разрешително за
ползване на повърхностен воден обект – река
Дунав. Целта на ползването – изграждане на
съоръжение за укрепване на брега на р. Дунав за
защита от вредното въздействие на водите – дига
на Градска пречиствателна станция за отпадъчни
води – Русе, в землището на Русе, община Русе,
област Русе. Код по единен класификатор на
административно-териториалните единици (ЕКАТТЕ) 63427. Място на ползване на повърхностен
воден обект – участък от р. Дунав в зоната на
км 487+900 с дължина около 304 м на границата
на поземлен имот с идентификатор 63427.128.2,
местност Балтата, по одобрена кадастрална карта
на Русе, с географски координати на граничните
точки на съоръжението:
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

X=4759789.361
X=4759792.639
X=4759949.096
X=4759955.665
X=4759951.483
X=4759945.461
X=4759686.771
X=4759880.857
X=4759856.749
X=4759850.748
X=4759843.116
X=4759837.123
X=4759830.925
X=4759826.989
X=4759810.857
X=4759809.429

Y=9486227.040
Y=9486232.880
Y=9486476.860
Y=9486475.941
Y=9486459.684
Y=9486462.701
Y=9486333.281
Y=9486336.307
Y=9486274.498
Y=9486277.575
Y=9486247.821
Y=9486250.912
Y=9486233.603
Y=9486239.145
Y=9486224.333
Y=9486230.959

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

43°53′08.6
43°53′08.7
43°53′13.8
43°53′14.0
43°53′13.9
43°53′13.7
43°53′11.7
43°53′11.6
43°53′10.8
43°53′10.6
43°53′10.3
43°53′10.1
43°53′09.9
43°53′09.8
43°53′09.3
43°53′09.2

26°00′50.0
26°00′50.3
26°01′01.2
26°01′01.2
26°01′00.5
26°01′00.6
26°00′54.8
26°00′54.9
26°00′52.2
26°00′52.3
26°00′51.0
26°00′51.1
26°00′50.3
26°00′50.6
26°00′49.9
26°00′50.2

Правото на ползване ще се предостави, при
условие че се изгради трайна опорна и работна
геодезична мрежа на заявения участък, зареждането с горива и смяната на смазочни материали
да бъде на специална площадка извън границите
на водния обект. Съгласно чл. 64, ал. 1 от Закона за водите в 14-дневен срок от обнародването и публичното обявяване на съобщението
в община Русе заинтересуваните лица могат да
възразят срещу издаването на разрешителното
и/или да предложат условия, при които да бъде
издадено разрешителното, с оглед гарантиране
на лични или обществени интереси. Писмените
възражения и/или предложения се представят
в Министерството на околната среда и водите,
дирекция „Управление на водите“, отдел „Използване на водите“.
3687
890. – Министърът на околната среда и во
дите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на
съоръжение за подземни води за напояване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде изградено
в неогенския водоносен хоризонт, водно тяло
BG2G000000N018 – порови води в неоген – мио-
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цен – сармат Изгрев – Варна – Ботево – Батово,
в ПИ № 029018, м. Корията, в землището на с.
Тополи, община Варна, област Варна, ЕКАТТЕ
72709, при географски координати: N – 43° 12′ 57.4″
и Е – 27° 33′ 8″, Геодезични координати, 1970 г.
Х 4686621.87; Y 9634628.08 и надморска височина
23 м. Проектни параметри на използването: Дълбочина: 4 м. Експлоатационна част: от бетонови
пръстени с диаметър ∅ 1200 мм в интервала от
0 м до 4 м и трамбоване с пластична глина в
интервала от 1 м до повърхността. Водоприемна
част (филтри): от бетонови пръстени с диаметър
∅ 1200 мм в интервала 2,2 – 3,2 м и чакълеста
засипка на експлоатационната колона от 4 м до
1 м. Проектен средноденонощен дебит на водочерпене – 0,3 л/сек. Проектен максимален дебит
на водочерпене – 0,5 л/сек. Проектно максимално допустимо понижение на водното ниво – 0,9
м. Дейности за проучване на подземните води:
изучаване на литоложкия строеж, структурата и
филтрационните характеристики на водоносния
хоризонт, химичния състав и физико-химичните
свойства на подземните води. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръжението: опи
сание на преминатите разновидности по време
на изкопните дейности; опитно водочерпене за
определяне параметрите на водоносния хоризонт;
хидравлични тестове с проектния дебит и на 3
степени; вземане в края на опитното водочерпене
и анализ на водна проба в акредитирана лаборатория за оценка актуалния химичен състав на
подземните води по всички показатели съгласно
приложение №1 на Наредба № 1 за проучване,
ползване и опазване на подземните води. Не се
разрешава ползване на черпената вода за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, бул. Мария Луиза 22.
3759
549. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост, както следва: 1. Цел на
заявеното водовземане – за отдих. 2. Находище на
минерална вода, от което се предвижда водовземането – находище „Велинград – Чепино“, област
Пазарджик, община Велинград, Велинград – № 18
от приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 от Закона
за водите. 3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира водовземането – каптиран
естествен извор № 2. 4. Място на използване на
водите, местност, административно-териториална
и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните
и териториалните единици – за всяко място на
използване (ЕКАТТЕ): хотелски комплекс на територията на имот № 5852, за който е образуван
УПИ І в кв.5 по кадастралния план на Велинград,
община Велинград, ЕКАТТЕ 10450. 5. Проектните
параметри на водовземането: а) количество на
водите: разрешен дебит: 0,1 l/s; разрешен годишен
воден обем: 3153,6 м 3/годишно; б) експлоатационното водно ниво в каптиран естествен извор
№ 2 да не се снижава под котата на самоизлив
+774,61 м. 6. Условия, при които би могло да се
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предостави правото за използване на водите: 6.1.
да упражни правото на водовземане от каптиран
естествен извор № 2 в обекта на водоснабдяване
не по-късно от 1 година от началния срок на
действие на разрешителното, като не надвишава
разрешения дебит и годишен воден обем; 6.2. да
ползва минерална вода от каптиран естествен
извор № 2 единствено в посочения в разрешителното обект на водоснабдяване и като спазва
определената цел на използване на минералната
вода; 6.3. да не предоставя минералната вода,
предмет на разрешителното, за ползване от други обекти; 6.4. да не препятства ползването на
минерална вода от каптиран естествен извор № 2
по други разрешени от министъра на околната
среда и водите водовземания; 6.5. ежегодно да
заплаща такса за водовземане за разрешения годишен воден обем, като същата се дължи считано
от началния срок на разрешителното съгласно
размерите и сроковете, определени в тарифата
на Министерския съвет по чл. 194 от Закона за
водите, в сила към момента на заплащане на
таксата. Писмени възражения и предложения от
заинтересованите лица могат да се изпратят в
14-дневен срок от обявяването в Министерството
на околната среда и водите, София 1000, бул.
Княгиня Мария-Луиза 22.
3760
239. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а във връзка с чл. 52, ал. 1,
т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и чл. 75 от
Закона за водите открива процедура за изменение
на параметрите на разрешеното водовземане в
разрешително № 01610172 от 7.І.2009 г. за водовземане от минерална вода от находище „Баните“ – сондаж № 3, с. Баните, община Баните,
област Смолян, както следва: 1. намаляване на
разрешения годишен воден обем от 15 768 куб.м
годишно на 3153,6 куб.м годишно; 2. намаляване
на разрешения дебит от 0,5 л/сек на 0,1 l/сек;
останалите параметри на разрешеното водовземане и условията, при които е предоставено
правото, не се променят. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3761
814. – Министърът на околната среда и во
дите на основание чл. 62а във връзка с чл. 52,
ал. 1, т. 2, буква „а – бб“, чл. 72, ал. 1, т. 2 и
чл. 75 от Закона за водите открива процедура за
изменение на параметрите на разрешеното водовземане в разрешително № 01610075/18.ІV.2008 г.
за водовземане от минерална вода от находище
„Стрелча“ – сондаж № 1хг, гр. Стрелча, община
Стрелча, област Пазарджик, както следва: 1. намаляване на разрешения годишен воден обем от
12 614,4 куб. м годишно на 5991,8 куб. м годишно;
2. намаляване на разрешения дебит от 0,4 л/сек на
0,19 л/сек; останалите параметри на разрешеното
водовземане и условията, при които е предоставено
правото, не се променят. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
София 1000, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3762
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924. – Министърът на околната среда и во
дите на основание чл. 62а от Закона за водите
открива процедура за издаване на разрешително
за ползване на воден обект за изграждане на
съоръжение за подземни води, предназначено за
водовземане, за осигуряване на вода за напояване. Съоръжението – тръбен кладенец, ще бъде
изградено в неогенския (сарматски) водоносен
хоризонт, водно тяло BG2G000000N015–порови
води в неоген–сармат Североизточна Добруджа, в ПИ № 83017.83.71, м. Дьолеви могили,
гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, при
географски координати: N – 43°3′45″ и Е – 28°
33′23″ и надморска височина – 35 м. При реализиране на проектното водовземане няма да
бъдат създадени допълнителни понижения на
водните нива в съоръжения за подземни води
с разрешено водовземане. Проектни параметри
на ползването: дълбочина на тръбния кладенец
до 55 м, кондукторна колона от метални тръби
с диаметър 426 мм в интервала от повърхността до 10 м, задтръбно циментирана по цялата
дължина; експлоатационна стоманена колона с
диаметър 220 мм в интервала от повърхността
до 55 м, филтрова част: в интервала от 31 м до
55 м; проектен средноденонощен дебит на водочерпене – до 1,8 л/сек; проектно максимално
допустимо понижение на водното ниво – 2,15
м. Дейности за проучване на подземните води:
комплексни сондажно-геофизични изследвания
за изучаване на литоложкия строеж в частта
от водоносния хоризонт, опитно водочерпене
с максимално възможния дебит, хидравлични
тестове при разрешения дебит и на три степени
за определяне на хидравличната ефективност
на съоръжението; анализ на актуалния химичен
състав на подземните води. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръжението: от
изграденото водовземно съоръжение да не се отказва водоснабдяване на други съседни имоти в
рамките на технически възможен дебит. Писмени
възражения и предложения от заинтересованите
лица могат да се изпратят в 14-дневен срок от
обявяването в Министерството на околната среда
и водите, бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3763
74. – Министърът на околната среда и водите
на основание чл. 62а от Закона за водите открива
процедура за издаване на разрешително за ползване
на воден обект за изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладец, за осигуряване на вода
за други цели. Съоръжението – тръбен кладенец,
ще бъде изградено в неогенския водоносен хоризонт, водно тяло BG1G00000NQ033–порови води
в неогена – Софийска котловина, УПИ III 1611,
кв. 146а, м. Бански рид, по плана на гр. Банкя,
район „Банкя“, Столична община, при географски
координати: N – 42°42′4,28″ и Е – 23° 8′8,8″, надморска височина 717,75 м. Проектни параметри
на ползването: дълбочина на тръбния кладенец
до 50 м, експлоатационно-филтрова PVC колона с
диаметър 160/6,7 мм в интервала от повърхността
до 50 м, филтрова част в интервала от 5 м до 28 м
и от 30 м до 48 м, засипка на експлоатационната
колона от 50 до 5 м и циментация на експлоатационната колона от 5 м до повърхността; проектен
средноденонощен дебит на водочерпене – 0,55 л/
сек; проектен максимален дебит на водочерпе-
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не – до 0,6 л/сек; проектно максимално допустимо
понижение на водното ниво – 1,65 м. Дейности за
проучване на подземните води: опитно водочерпене с максимално възможния дебит, хидравлични
тестове при разрешения дебит и на три степени
за определяне на хидравличната ефективност
на съоръжението; анализ на актуалния химичен
състав на подземните води. Условия, при които
ще се разреши изграждане на съоръжението:
не се разрешава ползването на черпените от
съоръжението подземни води за самостоятелно
питейно-битово водоснабдяване; да се изпълнят
комплексни сондажно-геофизични изследвания
за изучаване на литоложкия строеж в частта от
водоносния хоризонт; от изграденото водовземно
съоръжение да не се отказва водоснабдяване на
други съседни имоти в рамките на максималния му
технически възможен дебит. Писмени възражения
и предложения от заинтересованите лица могат
да се изпратят в 14-дневен срок от обявяването
в Министерството на околната среда и водите,
бул. Княгиня Мария-Луиза 22.
3764
577. – Софийският адвокатски съвет на основание чл. 81, ал. 2 във връзка с чл. 83, ал. 3 ЗА
свиква извънредно общо събрание на 26.VІ.2010 г.
в 9 ч. в зала „Максима“ в сградата на УАСГ, бул.
Христо Смирненски 1, при дневен ред: избор на
адвокатски съвет, председател на адвокатския
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд.
3832
10. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 488 от 26.ІV.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Рибарица“, област
Ловеч, обнародва извадка от утвърдения протокол от заседанието, проведено на 22.І.2008 г.: „3.
Приема лесоустройствения и ловоустройствения
проект и протокола от второ лесоустройствено
съвещание, за извършена главна лесоустройствена
ревизия на Държавно горско стопанство „Рибарица“ без забележки.“
3822
11. – Експертният технико-икономическ и
съвет при Изпълнителната агенция по горите
на основание чл. 25, ал. 7 от Закона за горите и
Заповед № 489 от 26.ІV.2010 г. на изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по горите
за утвърждаване на лесоустройствен проект на
Държавно горско стопанство „Малко Търново“,
област Бургас, обнародва извадка от утвърдения
протокол от заседанието, проведено на 14.І.2009 г.:
„3. Приема лесоустройствения и ловоустройствения проект и протокола от второ лесоустройствено съвещание за извършената главна
лесоустройствена ревизия на Държавно горско
стопанство „Малко Търново“ с особеното мнение
и със следните допълнения:
3.1. Провеждането на горскостопанските мероприятия да се съобрази с режима, определен със
заповед № РД-802 от 4.ХІ.2008 г. на министъра
на околната среда и водите.
3.2. Към проекта да се приложи таблица за
таксацията и ползването на дивеча през последните двадесет години, вкл. за вълка и чакала.
3.3. Да се предвиди поддържане на две стървилища до края на снегозадържането.
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3.4. Във връзка с изразеното особено мнение,
проектирани краткосрочни постепенни сечи в
насажденията от Дъбовия средно- и нискобонитетен стопански клас, разположени в защитените
зони по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие, да се заменят с дългосрочни
възобновителни сечи.
3.5. Броят на охранителните участъци да се
съобрази с чл. 75 от Закона за горите.
3.6. Проектираните противопожарни мероприятия да се изпълнят с предимство в зоната
на държавната граница.
3.7. Да не се извършва ползване от възобновителни сечи на растояние 100 – 150 м встрани
от предвидените „екопътеки“.“
3823
91. – Химикотехнологичният и металургичен
университет – София, обявява конкурс за асистент
по 02.10.13 технология на каучук и гума със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ХТМУ, бул. Климент Охридски 8,
сграда „А“, ет. 2, стая 205, тел. 8163108.
3793
25. – Висшето държавно училище „Колеж
по телекомуникации и пощи“ – София, обявява
конкурси за: професор по 02.21.04 компютърни
системи, комплекси и мрежи (програмиране,
техническа информатика, специализирани микропроцесорни системи), със срок 6 месеца; доценти
по: 02.21.10 приложение на принципите и методите
на кибернетиката в различни области на науката
(техническа, медицинска, биокибернетика, правна
и др.) – един; 02.20.08 електронизация (материали
и електронни компоненти, физика) – един, двата
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в КТП, София
1700, ул. Академик Стефан Младенов 1, тел. 8062227, Персонал и деловодство.
3826
49. – Пловдивският университет „Паисий
Хилендарски“ обявява конкурси за: професор по
01.01.13 математическо моделиране и приложение на математиката (моделиране във физиката)
със срок 3 месеца; асистенти по: 01.06.10 биохимия – един; 01.06.04 молекулярна биология (по
чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ) – един, и двата със срок 1
месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в ректората, ул. Цар Асен 24, стая
120, тел. 032/261 408.
3794
74. – Националният природонаучен музей
при БАН – София, обявява конкурси за: старши
научен сътрудник II ст. по 01.06.14 ентомология
за нуждите на отдел „Ненасекомни безгръбначни
животни“ със срок 2 месеца; научен сътрудник
по 01.06.14 ентомология за нуждите на отдел
„Ненасекомни безгръбначни животни“ със срок
1 месец от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в канцеларията на музея: бул. Цар
Освободител 1, 1000 София, тел. 987-41-95.
3824
95. – Агробиоинститутът – София, обявява
конкурси за научни сътрудници по: 01.06.06 генетика – един, със срок 1 месец; 04.01.05 селекция и
семепроизводство на културните растения – един,
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института: 1164 София,
бул. Драган Цанков 8, тел. 963 54 07.
3825
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3а. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелно ел. захранване на
трафопост тип БКТП 1х800 kVА 20/0.4 kV в ПИ
042140 по КВС на землище с. Кичево, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти по КВС на землище
с. Кичево, както следва: № 000209 – полски път
на община Аксаково, 000261 – община Аксаково,
и 042140 – „Пет Лев“ – ООД. Проектът се намира
в сградата на общинската администрация Аксаково и всички заинтересовани лица могат да се
запознаят с него. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Аксаково.
3819
3. – Община Аксаково, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за техническата инфраструктура за
укрепване на част от територията на м. Кокар
пунар по КВС на землище с. Осеново, община
Аксаково, област Варна. Подробният устройствен
план засяга поземлени имоти в м. Кокар пунар
по КВС на землище с. Осеново, както следва:
№ 100011, 100012, 100015, 100016, 100017, 100018,
100019, 100020, 100021, 100045, 100061, 100065,
100069, 100070, 100080, 100081, 100082, 100084,
100089, 100090, 100091, 100092, 100093, 100094,
100096, 100098, 100301 и 003011 – собственост на
„РВБ“ – ЕООД. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация Аксаково и всички
заинтересувани лица могат да се запознаят с него.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтерeсуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Аксаково.
3820
141. – Община Долни чифлик, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че Експертен съвет при Община Долни чифлик
с решение № 13 от протокол № 8 от 22.Х.2009 г.
е приел проекти за: ПУП – парцеларен план на
довеждащ колектор от КПС – с. Горен чифлик,
в ПИ 028051 до ПСОВ в ПИ 026034, с. Горен
чифлик; ПУП – парцеларен план на довеждащ
колектор от К ПС – с. Горен чифлик, в ПИ
187675 до ПСОВ в ПИ 026034, с. Горен чифлик;
ПУП – парцеларен план на довеждащ колектор
от КПС – с. Пчелник, в ПИ 011025 до ПСОВ
в ПИ 026034, с. Горен чифлик. Проектите се
съхраняват в дирекция „УТОКЗ“, отдел „УТТТ“
на общинската администрация Долни чифлик и
може да бъдат предоставени за разглеждане по
всяко време на работния ден (8 – 12 ч.; 13 – 16
ч.). На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Долни чифлик.
3821
7. – Община Приморско, дирек ци я „У Т“,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересованите, че е изработен проект на
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ПУП (парцеларен план) за поземлени имоти
ПИ 20.461, ПИ 20.477 и ПИ 20.245 по плана на
новообразуваните имоти, м. Лозята, землище с.
Писменово, община Приморско, с цел изграждане
на линеен обект на техническата инфраструктура – водопровод за ПИ 20.482, който е разгледан
и приет с протокол № 2 от 11.ІІІ.2010 г. по т. 2
от ОЕСУТ при Община Приморско. Проектът е
изложен за разглеждане в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3795
6. – Община Разлог чрез местната комисия по
чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ обявява, че списъкът по
чл. 5 ППЗУПГМЖСВ за 2010 г. е изготвен, приет
и окачен на таблото пред ОбА. На основание
чл. 6, ал. 3 от правилника същият може да бъде
обжалван в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред кмета на общината по
реда на АПК.
3796
95. – Областният управител на област Стара
Загора на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 145, ал. 2 и чл. 154, ал. 5 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че със Заповед № РД09-340 от 20.IV.2010 г. е одобрен технически
проект и е издадена забележка към разрешение
за строеж № 1 от 25.IV.2009 г. за линеен обект от
техническата инфраструктура: лот 3.2 път I-6 Калофер – Казанлък – рехабилитация от км 277+700
до км 313+942 = км 313+881.75, подучастък от км
279+806.91 до км 290+065.39 като част от проект
„България – Транзитни пътища V“, с възложител
Агенция „Пътна инфраструктура“, София. Обектът
е от първа категория съгласно Наредба № 1 от
2003 г. на МРРБ за номенклатурата на видовете
строежи. С проекта се актуализира нивелетното решение в участък 2 от км 279+806.91 до км
290+065.39. Посоченото представлява съществено
изменение на одобрения инвестиционен проект.
Начало на проектирания за рехабилитация подучастък е на 2 км след разклона за с. Осетеново
и на 800 м преди с. Манолово. Краят е при км
390+065.39 в регулацията на с. Гъбарево. Общата
дължина на подучастъка е 10 258,48 м. Заповедта
за одобряване и забележката към разрешението
за строеж могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ, като
жалбите се подават чрез областния управител на
област Стара Загора до Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването им
в „Държавен вестник“.
3797
28. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване на кв. Славейков, Стара Загора,
обхващащ кв. № 113, 1131, 4001, 4002, 40, 5001, 50,
33, 3301, 23, 20, 2001, 4003, 4004, 19, 1901, 2101, 21,
24, 28, 2801, 39, 3901, 116, 1161, 157, 149, 84, 8401,
8402, 8403, 29, 2901, 30, 3001, 3002, 61, 6101, 6102,
101, 1011, 8202, 8201, 82, 81, 112, 148, 150, 1501,
1861, 186, 1864, 1863, 1862, 1502, 1503. Проектът се
намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтеренсуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3798
9. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава че с решение по т. 22 от
протокол № 19 от 13.ІV.2010 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на кв.
222, 222а, 226, 231 и 779, Хасково, и подробен
устройствен план – план за застрояване на УПИ
III – За жилищно строителство и обществено
обслужване, кв. 226, Хасково. Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“
на ул. Михаил Минчев 3, ет. І, стая 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12
ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на това обявление заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3817
9а. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че с решение по т. 4 от
протокол № 13 от 9.ІІІ.2010 г. на Експертния
съвет по устройство на територията на Община
Хасково е приет проект на подробен устройствен
план – план-схема и парцеларен план за оптична
кабелна линия на „Мобилтел“ – ЕАД, Хасково – Кърджали. Проектът се намира в дирекция
„Устройство на територията“ на ул. Михаил Минчев 3, ет. 1, стая 18. Приемни дни – всеки вторник
и четвъртък от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ на това обявление
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3818
4. – Общинската администрация гр. Хисаря,
област Пловдив, на основание чл. 28б, ал. 4
ППЗСПЗЗ уведомява заинтересуваните, че е
изработен помощен план на земите по § 4 ПЗРЗСПЗЗ в местността Воден камък, в землището на
гр. Хисаря и Черничево, община Хисаря, област
Пловдив. Проектът е изложен за разглеждане в
сградата на Община Хисаря, отдел „Устройство
на територията“, ет. 2. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата
го документация до кмета на община Хисаря.
3799

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава,
че е постъпила жалба от областния управител
на област Пазарджик против Решение № 42 от
25.II.2010 г., прието с протокол № 3 от 25.II.2010 г.
на Общинския съвет – Велинград, с което се
разрешава откриване на процедура за отдаване
под наем чрез публичен търг с тайно наддаване
на общински обект, а именно: помещение от
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първия етаж в сградата на „Младежки дом“ с
площ 44 кв. м, намиращо се в УПИ II, кв. 47 по
плана на гр. Сърница, за срок 5 г. – публична общинска собственост (АПОС № 81 от 2.XI.2009 г.).
По жалбата е образувано адм.д. № 182/2010 по
описа на Административен съд – Пазарджик,
насрочено за разглеждане на 3.VI.2010 г. от 10 ч.
3801
Великотърновският окръжен съд на основание
чл. 674 ТЗ с разпореждане от 1.IV.2010 г. по гр.д.
№ 358/2010 насрочва общо събрание на кредиторите на СД „Гастего – Велеви и сие“ – Велико
Търново, на 20.V.2010 г. в 14,30 ч. в зала № 7 на
Съдебната палата относно отмяна на решение на
събрание на кредиторите на СД „Гастего – Велеви и сие“, със седалище и адрес на управление
Велико Търново, ул. Н. Габровски 77, проведено
на 29.I.2010 г.
3813
Районният съд – гр. Кула, призовава Олга
Руфимовна Вълчева, с неизвестен адрес в Република България, да се яви в съда на 14.VІІ.2010 г.
в 10,30 ч. като ответница по гр.д. № 00095/2009,
заведено от Васил Целов Вълчев от с. Тошевци, по
чл. 49, ал. 1 СК. Ответницата да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3802
Ломският районен съд, гр. колегия, призовава
Анжелика Иванова Александрова с последен
адрес София, кв. Горубляне, ул. Витоша 3, сега с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 29.VІ.2010 г.
в 9 ч. като ответница по гр.д. № 1662/2009, заведено от Ана С. Младенова и Юлия С. Гъркова,
за делба. Ответницата да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
3803
Пловдивският районен съд, ІІ бр. състав,
призовава Жил Марк Жьоди, с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 21.VІ.2010 г. в 9 ч. като ответник по гр. д. № 1084/2010, заведено от Надежда
Иванова Зидарова-Жьоди от Пловдив, за развод.
Ако въпреки обнародването ответникът не се
яви в съда при разглеждане на делото, съдът му
назначава особен представител.
3804
Районният съд – гр. Попово, гр. колегия,
призовава Матеуш Казимиерж Радлински, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.VІ.2010 г. в
9 ч. като ответник по гр.д. № 187/2010, заведено
от Пламена Иванова Радлински. Ответникът да
посочи съдебен адрес, в противен случай делото
ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
3812
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 84
състав, на основание чл. 560 и чл. 562, ал. 2 ГПК
по гр. д. № 684/2010 кани държателя на запис
на заповед „без протест“, издадена в полза на
Иван Цаков Станоев в София на 28.ХІІ.2006 г. от
„Елица – 2002“ – ЕООД, със седалище в София
и адрес на управление към момента на издаване
на ценната книга ул. Симеонов век 19, с актуален
адрес на управление район „Оборище“, ул. Янко
Сакъзов 80, ет. 1, ап. 3, регистрирано по ф. д.
№ 2282/2002 по описа на СГС и пререгистрирано
по реда на ЗТР, БУЛСТАТ 130870809, представля
вано към датата на издаване на записа на

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

заповед от управителя Николай Георгиев Паунов,
за сумата 212 000 лв. ведно със законната лихва
за забава, ако дружеството не плати на падежа и
с всички разноски по евентуалното принудително
събиране на вземането по този запис на заповед,
с падеж 31.VІІ.2007 г., място на издаване и място на плащане: София, Република България, да
заяви по делото правата си върху този запис на
заповед най-късно до откритото съдебно заседание, насрочено на 28.ІХ.2010 г. в 10 ч., когато
ще се разгледа молбата на Иван Цаков Станоев
за обезсилване на този запис на заповед. Указва
на държателя, че при незаявяване на правата си
спрямо ценната книга в указания срок същата
ще бъде обезсилена. Заповядва да не се извършват плащания по гореописаната ценна книга.
Насрочва делото в открито съдебно заседание
на 28.ІХ.2010 г. от 10 ч., за когато да се призове
молителят Иван Цаков Станоев.
3800
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
84 състав, на основание чл. 560 и чл. 562, ал. 2
ГПК по гр. дело № 4789/2010 кани държателя
на временно удостоверение № 01, издадено от
„Кулинар“ – ЕАД, ЕИК 130201907, за 38 864 броя
поименни акции с поименни номера от № 000001
до № 038864 от капитала на „Кулинар“ – АД, ЕИК
130201907, регистрирано с решение на СГС по ф.
д. № 12787/99, със седалище и адрес на управление София 1528, район „Слатина“, ул. Източна
тангента 1, представлявано от Николай Александров Янакиев, всяка от акциите с номинална
стойност 1 лв., собственост на наследниците на
Владимир Константинов Данданов, бивш жител
на София, починал на 17.VІ.2009 г., да заяви по
делото правата си върху това временно удостоверение най-късно до откритото съдебно заседание,
насрочено на 28.ІХ.2010 г. в 10 ч., когато ще се
разгледа молбата на Михаил Владимиров Дандов
за обезсилване на това удостоверение. Указва на
държателя, че при незаявяване в указания срок
на правата си върху ценната книга последната ще
бъде обезсилена. Заповядва да не се издават акции
и да не се извършват плащания по гореописаната
ценна книга. Насрочва делото в открито съдебно
заседание на 28.ІХ.2010 г. от 10 ч., за когато да се
призове молителят Михаил Владимиров Дандов,
чрез адвокат Илиана Михайлова от САК, съдебен
адрес: София, ул. Княз Борис І № 61.
3815
Варненският окръжен съд, гр. отделение, на
основание чл. 28, ал. 2 ЗОПДИППД обявява, че
е образувано гр.д. № 1588/2009 по предявен от
КУИППД, представлявана от председателя Стоян
Кушлев, с адрес за призоваване Варна, ул. Алеко
Константинов 17, ет. 1, вход от ул. Баба Тонка,
срещу Христо Веселинов Данов с постоянен адрес: Варна, ул. Барутен погреб 3, ет. 4, и настоящ
адрес Варна, местност Свети Никола № 47, с адрес
понастоящем: затворническо общежитие към Варненския затвор – Варна, бул. Христо Смирненски
19; ЕТ „Арес – Христо Данов“, ЕИК 103507554,
ф.д. № 4450/99 на ВОС, със седалище и адрес на
управление Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 402,
вх. 7, ет. 2, ап. 133, с управител Христо Веселинов Данов, с адрес понастоящем: затворническо
общежитие към Варненския затвор – Варна, бул.
Христо Смирненски 19; Калоян Генов Баев с по-
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стоянен и настоящ адрес Варна, ж.к. Трошево, бл.
29, вх. А, ет. 1, ап. 1; Дияна Костова Тодорова с
постоянен и настоящ адрес Варна, ж.к. Младост,
бл. 142, вх. 4, ет. 5, ап. 83; Ваня Великова Великова
с постоянен адрес Варна, ул. Доктор Басанович
11, ет. 2, ап. 7, и настоящ адрес с. Оброчище,
к.к. Албена, хотел „Лора 45“ № 45, и ЕТ „Соло
комерс – Веселин Данов“, peг. по ф.д. № 2998/95
на Варненския окръжен съд, ЕИК 813210558, със
седалище и адрес на управление Варна, район
„Вл. Варненчик“, кв. Владиславово, бл. 402, вх.
7, ап. 133, с управител Веселин Христов Данов,
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на обща стойност 2 813 770,08 лв.,
както следва:
От Христо Веселинов Данов лично и в качеството му на собственик и управляващ на ЕТ
„Арес – Христо Данов“, ЕИК 103507554, с правно
основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД: апартамент
№ 3 във Варна, ул. Цар Самуил 24, ет. 2, състоящ
се от: коридор, хол, дневна, кухня, три спални,
перално помещение, баня, тоалетна и четири
балкона, със застроена площ 151,80 кв.м заедно
с принадлежащото му избено помещение № 3 с
площ 8,93 кв.м, както и 19,9495 % ид.ч. от общите
части на сградата и от правото на строеж върху
дворното място, в което сградата е изградена,
цялото с пространство 2671 кв.м, съставляващо
ПИ № 1631 по плана на осми подрайон на Варна,
и гараж № 1 в партерния етаж на сградата във
Варна, ул. Цар Самуил 24, с площ 20,90 кв.м заедно
с 2,5902 % ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху описаното по-горе дворно
място, придобити с нотариален акт № 59, том III,
peг. № 4133, дело № 338/2004 г. от 26.VІІ.2004 г.
Придобитите със заповеди за придобиване на
собственост № 207-А от 17.V.2007 г., № 206 от
17.V.2007 г. и № 207 от 17.V.2007 г. на кмета на
Община Бяла на основание чл. 16, ал. 4 и 5 ЗУТ:
А) поземлен имот с идентификатор № 07598.412.12,
с площ 7638 кв.м, идентичен с УПИ XII-114146,
кв. 412 по регулационния план на зона за вилен и
курортен отдих „Алефка“ и „Аян плай“, гр. Бяла,
област Варна, одобрен с решение № 42-641 от
30.VІ.2006 г. на Общинския съвет – гр. Бяла; Б)
поземлен имот с идентификатор № 07598.401.23,
с площ 7012 кв.м, идентичен с УПИ ХХП-108081,
кв. 401 по регулационния план на зона за вилен и
курортен отдих „Алефка“ и „Аян плай“, гр. Бяла,
област Варна, одобрен с решение № 42-641 от
30.VІ.2006 г. на Общинския съвет – гр. Бяла; В)
поземлен имот с идентификатор № 07598.401.22,
с площ 7012 кв.м, идентичен с УПИ XXI-80, кв.
401 по регулационния план на зона за вилен и
курортен отдих „Алефка“ и „Аян плай“, гр. Бяла,
област Варна, одобрен с решение № 42-641 от
30.VІ.2006 г. на Общинския съвет – гр. Бяла; нива
с площ 1,449 дка, съставляваща имот № 048014,
седма категория, в местност Камбур Тарла в землището на с. Бенковски, община Аврен, област
Варна, придобит с нотариален акт № 125, том I,
peг. № 1373, дело № 98/2006 г. от 31.ІІІ.2006 г.; 1)
нива № 011025 с площ 0,374 дка – трета категория, в местността Зад село; 2) нива № 011105 с
площ 0,997 дка – трета категория, в местността
Зад село в землището на с. Равна гора, община
Аврен, област Варна, придобити с нотариален акт
№ 20, том 3, peг. № 3983, дело № 339/2006 г. от
10.VІІІ.2006 г.; нива № 011104 с площ 1,032 дка,
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трета категория, в местността Зад село в землището на с. Равна гора, община Аврен, област
Варна, придобит с нотариален акт № 41, том 3,
peг. № 4139, дело № 357/2006 г. от 16.VІІІ.2006 г.;
лозе в местност Кривите ниви с площ 3 дка,
шеста категория, съставляваща имот № 055055 в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, придобит с нотариален акт № 67, том III,
peг. № 4473, дело № 379/2006 г. от 31.VІІІ.2006 г.;
нива в местност Сладката чешма с площ 1,170 дка,
шеста категория, съставляваща имот № 187004 в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, придобит с нотариален акт № 66, том III,
peг. № 4472, дело № 378/2006 г. от 31.VІІІ.2006 г.; 1)
нива в местност Неделчева чешма с площ 3,733 дка,
шеста категория, съставляваща имот № 014032;
2) лозе в местност Кривите ниви с площ 3 дка,
шеста категория, съставляваща имот № 055054,
и 3) нива в местност Водаджия с площ 7,001 дка,
шеста категория, съставляваща имот № 050030 в
землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, придобити с нотариален акт № 68, том III,
peг. № 4474, дело № 380/2006 г. от 31.VІІІ.2006 г.;
лозе в местност Сладката чешма с площ от 2,305
дка, шеста категория, съставляваща имот № 187002
в землището на с. Здравец, община Аврен, област
Варна, придобит с нотариален акт № 92, том 3,
peг. № 4646, дело № 395/2006 г. от 7.ІХ.2006 г.;
апартамент № 133 в жилищна сграда във Варна,
ж.к. Вл. Варненчик, бл. 402, вх. 7, ет. 2, състоящ
се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор и
два балкона, с площ от 59,54 кв.м, заедно с принадлежащата му изба с площ 2,13 кв.м, както и
2,0871 % ид.ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж върху мястото, попадащо в
IV микрорайон на ж.к. Вл. Варненчик, придобит
с нотариален акт № 103, том V, peг. № 7260, дело
№ 730/2006 г. от 27.ХІІ.2006 г.; поземлен имот
във Варна, местност Кабакум, с площ 1000 кв.м,
съставляващ ПИ 3816, идентичен с ПИ 3814 по
плана на к.к. Чайка, Варна, заедно с построения
в описания имот търговски обект – заведение за
хранене с РЗП 240 кв.м, придобит с нотариален
акт № 107, том I, peг. № 1379, дело № 84/2007 г. от
13.ІІІ.2007 г.; апартамент № 42 с площ 109,64 кв.м,
състоящ се от две стаи, хол, столова и сервизни
помещения, при съседи: ап., двор, ап. и двор,
заедно с принадлежащата му изба № 33 с площ
5 кв.м, както и 1,9287 % ид.ч. от общите части
на сградата и от правото на строеж върху терена,
върху който е построена сградата, попадащ в 20
подрайон на града, придобит с нотариален акт
№ 93, том IV, peг. № 11112, дело № 758/2007 г.
от 6.ХІІ.2007 г., и нотариален акт № 8, том I,
peг. № 479, дело № 9/2008 г. от 21.І.2008 г. Лек
автомобил марка „Ауди“, модел „А 4 Авант“, с
peг. № В 1985 КС, рама № WAUZZZ8DZVA227297,
двигател № АЕВ094443, цвят: тъмносив металик,
дата на първоначална регистрация 2.VІ.1997 г.,
дата на промяна 21.ХІІ.2007 г., нов peг. № В 9712
РВ, придобит съгласно договор за покупко-продажба на МПС от 20.ХІІ.2007 г. Производството
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 29.ІХ.2010 г. на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД. Указва на заинтересованите
лица, че могат да предявят своите претенции
върху описаното имущество и суми най-късно
в първото по делото заседание, насрочено за
29.ІХ.2010 г. и по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
3814
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Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2631
от 21.ХI.2007 г. по ф. д. № 1304/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Виста – БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Димитровград, бул. Георги Сава
Раковски 42, вх. Б, ет. 4, ап. 10, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и чужбина, лицензионни и складови сделки, стоков контрол,
хотелиерски (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ),
туристически, рекламни, информационни, програмни, санитарно-хигиенни и импресарски
услуги (всички под формата на предприятие);
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, сделки с
интелектуална собственост, ресторантьорство,
внос и износ, строителна и монтажно-ремонтна
дейност; производство и търговия с конфекция,
трикотаж, бельо, кожени изделия, шивашко
производство, вътрешна и външна търговия;
производство на храни (при спазване изискванията на Закона за храните), транспортиране
на битови, производствени, строителни, опасни
отпадъци и отпадъци от черни и цветни метали,
животински отпадъци, опасни химични вещества
и препарти (след получаване на разрешение от
компетентните органи); производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция и
материали, семена, разсадо-посадъчен и овощен
материал, препарати за растителна защита и
торове, животновъдство, автосервизна дейност;
производство, обработка, ремонт, търговия и
монтаж на метални конструкции; изкупуване,
търговия и преработка на метални отпадъци (след
получаване на разрешение от комепетентните
органи), превоз на товари с моторни превозни
средства или състав от пътни превозни средства
с товароносимост до 3,5 тона или максимално
допустима маса до 6 тона, превоз на товари с
моторни превозни средства или състав от пътни
превозни средства с товароносимост над 3,5 тона
или максимално допустима маса над 6 тона (след
издаване на лицензия по Закона за автомобилните
превози). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Димитрова Златева.
51775
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2656 от
23.ХI.2007 г. по ф. д. № 1319/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Моллов – 07“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Ивайловград,
ул. Осми март 2, вх. Б, ет. 1, ап. 17, с предмет на
дейност: проучване и добив на подземни богатства
и скалнооблицовъчни материали (след получаване на съответните разрешения) и търговия
с тях; производство, преработка и покупка на
селскостопанска и горскостопанска продукция с
цел препродажба и износ в първоначален, преработен или обработен вид; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
прераобтен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство; комисионни,
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спедиционни, превозни и складови сделки, сделки
с интелектуална собственост, хотелиерски (извън
случаите по чл. 2, ал. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни, проектантски, счетоводни и
програмни услуги (извършвани под формата на
предприятие); покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
внос и износ. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Любомир
Христов Моллов и Красимир Христов Моллов и
се представлява и управлява от съдружниците
заедно и поотделно.
51776
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2652 от
23.ХI.2007 г. по ф. д. № 1315/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Център его“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ул.
Шести септември 1, с предмет на дейност: консултантски и инженерингови услуги под формата
на предприятие: проектиране и конструиране на
нови промишлени изделия, внедряване на нови
технологии, вътрешно- и външнотърговска дейност по целия предмет на дейност на дружеството,
мениджмънт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически
лица; производство и покупка на всички видове
стоки и вещи с цел продажба и препродажба
в първоначален, преработен и обработен вид;
комисионна, складова, спедиционна, лизингова,
превозна, транспортна, туристическа, рекламна,
информационна, програмна и импресарска дейност, оказионна, антикварна и консигнационна
търговия, ресторантьорство, хотелиерство (извън
случаите по чл. 2, т. 3 ТЗ), кафетерия, аперитив;
под формата на предприятие – шивашки, бръснаро-фризьорски и козметични услуги – маникюр, педикюр и масаж, сделки с интелектуална
собственост; производство и търговия с видео- и
звукозаписи, бартерни, обменни експортни и
реекспортни операции. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Даниела Георгиева Бадалова и Красимир Георгиев Бадалов и се представлява и управлява от
Даниела Георгиева Бадалова.
51777
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2655
от 23.ХI.2007 г. по ф. д. № 1309/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Креас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Любимец, ул. Пирот 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
производство и търговия с всички видове продукти и изделия от месо и месни продукти;
производство и продажба на стоки за широко
потребление и стоки за бита на населението,
производство, изкупуване, преработка и търговска реализация на селскостопанска продукция;
търговско представителство, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица; комисионни, спедиционни
и превозни сделки; складови сделки; лизингови
и лицензионни сделки; бартерни сделки, сделки
с интелектуална собственост; ноу-хау; сделки с
недвижими имоти; вътрешен и международен
транспорт и превози; таксиметрова, туристическа,

ВЕСТНИК

БРОЙ 35

издателска, импресарска, рекламна, информационна, посредническа и маркетингова дейност;
хотелиерски и ресторантьорски услуги, финансови
и счетоводни услуги, производство и продажба на
програмни продукти, компютри и компютърни
елементи, зали за компютърни и мрежови игри
и услуги, интернет услуги; външнотърговска
дейност, внос и износ, реекспорт, търговия на
едро и дребно; авторемонтни услуги, автосервиз,
автомивка, търговия с продукти на битовата химия; монтаж, строителство, ремонт и поддръжка
на сгради и съоръжения, както и всички други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Панайот Стефанов Чукачев и Радислав
Христов Киряков и се представлява и управлява
от съдружниците заедно и поотделно.
51778
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2657 от
23.ХI.2007 г. по ф. д. № 1320/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Студио 2“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Свиленград, ул.
Васил Левски 26, 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, търговско посредничество и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица, рекламни услуги;
изработване на рекламни материали, печати и
печатни изделия; комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски (извън случаите по
чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни, информационни и програмни услуги; покупка, строеж,
обзавеждане и ремонт на недвижими имоти в
страната и чужбина с цел продажба, лизингова
дейност, външнотърговски сделки, разрешени
от закона (всички като предприятие по смисъла
на чл. 1, ал. 3 ТЗ). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Сашо
Георгиев Карапеев и Бисер Кирков Недев и се
представлява и управлява от съдружниците заедно и поотделно.
51779
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2638 от
22.ХI.2007 г. по ф. д. № 1305/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Крис комфорт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Хасково, ж.
к. Бадема 21, вх. В, ет. 4, ап. 44, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство; производство и търговия с всички видове продукти и изделия от месо и месни
продукти; производство и продажба на стоки за
широко потребление и стоки за бита на населението; производство, изкупуване, преработка и
търговска реализация на селскостопанска продукция, търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестаранни физически
и юридически лица; комисионни, спедиционни,
складови, лизингови, лицензионни и бартерни
сделки, сделки с интелектуална собственост,
ноу-хау, сделки с недвижими имоти, вътрешен
и международен транспорт и превози, таксиметрова, туристическа, издателска, импресарска,
рекламна, информационна, посредническа и мар-
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кетингова дейност; хотелиерски, ресторантьорски,
финансови и счетоводни услуги; производство и
продажба на програмни продукти, компютри и
компютърни елементи, зали за компютърни и
мрежови игри и услуги, интернет услуги, външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт,
търговия на едро и дребно, авторемонтни услуги,
автосервиз, автомивка, търговия с продукти на
битовата химия; монтаж, строителство, ремонт
и поддръжка на сгради и съоръжения, всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Ива Благоева Сталева и Кирил
Сталев Сталев и се представлява и управлява от
съдружниците заедно и поотделно.
51780
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2040
от 14.IХ.2007 г. по ф. д. № 155/93 вписа промени
за „Строймаштехника“ – ООД: заличаване на
съдружника „Строймашинженеринг“ – ЕООД,
представлявано от управителя Стоян Герганов
Стоянов, и на съдружниците Георги Петров Георгиев, Живко Господинов Карчев, Иван Атанасов
Колев, Иван Янев Вълчев, Кольо Атанасов Димов, Лиляна Кирилова Карчева, Митрю Делчев
Ников, Митко Жеков Каварджиев, Стоя Кирева
Запрянова, Катя Атанасова Маймункова, Тодорка
Илиева Налбантова, Емануил Кирилов Налбантов
и Мариана Петрова Латунова като съдружници;
освобождаване на Емануил Кирилов Налбантов,
като управител; промяна на вида на дружеството от
„Строймаштехника“ – ООД, на „Строймаштехника“ – ЕООД; вписва за едноличен собственик
на капитала на дружеството „Стимекс“ – ООД,
представлявано от управителя Стоян Герганов
Стоянов; вписва нов адрес на управление – Хасково, ж. к. Орфей, бл. 27 А, вх. А, ет. 3, ап. 19;
вписва нов предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни, складови, лицензионни сделки и
сделки с интелектуална собственост, валутни
сделки (след надлежно разрешение), лизинг,
превозни сделки, вкл. международен транспорт
на стоки, товари и хора, хотелиерски (извън случаите на чл. 2, т. 3 ТЗ), туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски услуги,
извършвани като предприятие, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, стоков контрол, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
и чуждестранни лица, външноикономически и
външнотърговски сделки – внос, износ, бартер;
вписва Стоян Герганов Стоянов като управител
на дружеството, който управлява и представлява.
51781
Хасковският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2462 от
2.ХI.2007 г. по ф. д. № 1197/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вителком“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Хасково, бул. Васил Левски 63, вх. Е, ет. 3, ап. 7,
с предмет на дейност: проектиране на инвестиционни проекти, производство и изкупуване на
стоки или други вещи, за които няма изрична
забрана в закон или като на държавен орган, с
цел препродажба в първоначален, преработен
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или обработен вид и търговия с тях; комисионна,
консигнационна, складова, екскурзионно-туристическа, рекламна, импресарска, ресторантьорска
и хотелиерска дейност (извън случаите на чл. 2,
т. 3 ТЗ), обем на валута и валутни сделки (след
надлежно разрешение), търговско представителство и посредничество; покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
превозна дейност, превоз на пътници и товари в
страната и чужбина, външнотърговска дейност,
внос и износ, обменни, експортни, реекспортни и бартерни сделки, сделки с интелектуална
собственост, консултантски услуги, обучителни
школи и училища, програмни продукти и програмно-технически системи – проектиране, разработване, търговска дейност, услуги в областта
на информатиката и електронноизчислителната
техника; разработване, доставка и сервиз на
електронни устройства, покупка на ценни книги
с цел препродажба при условията на ЗППЦК
(след надлежно разрешение); комисионни, спедиционни, складови, маркетингови и лизингови
сделки, дейност на търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост; производство на филми,
видео- и звукозаписи, издателска и печатарска
дейност, външнотърговски сделки по предмета
на дейност, превод и легализация на документи
и всички дейности, незабранени със закон, вкл. и
тези, които се разрешават след законно придобита
лицензия. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се представлява и управлява
от едноличния собственик на капитала Станислав
Стоянов Видев.
51782
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1515 от
4.VII.2007 г. по ф. д. № 564/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Лалуун“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Преслав 4 А, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, както
и всякакви други услуги и дейности, разрешени
със закон, като при необходимост ще придобива
съответните лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Рон Уайнрич.
51727
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1746
от 8.VIII.2007 г. по ф. д. № 664/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Илиста“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Елхово, ул. Г.
С. Раковски 27, с предмет на дейност: почистване,
озеленяване и поддръжка на сгради, производство
на стоки с цел продажба, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
складови, превозни сделки и лизинг, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
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продажба, лизинг, както и всякакви други дейности и услуги, незабранени със закон или друг
нормативен акт (при спазване на съответните
разрешителни режими за дейностите, за които са
изискуеми). Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Илиян Стоев Стоев.
51728
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2380
от 2.ХІ.2007 г. по ф. д. № 877/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Темс“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ж. к. Зорница, бл. 6, вх. Д, ет. 7, ап. 67,
с предмет на дейност: покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, спедиторска
дейност, сделки на търговско посредничество и
посредничество на местни и чуждестранни лица
и дружества, покупко-продажба на недвижими
имоти, сделки с интелектуална собственост, вкл.
с технологично оборудване и ноу-хау, туристически и туроператорски сделки, консултантски,
маркетингови и инженерингови сделки. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Николай
Стефанов Колев.
51729
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1483 от 2.VII.2007 г. по ф. д. № 554/2007 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Маги – транс“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж. к. Диана, бл. 5, вх. Б,
ет. 1, ап. 36, с предмет на дейност: вътрешна
и външна транспортна дейност; вътрешна и
външна търговия с хранителни и промишлени
стоки; хотелиерска, туристическа, рекламна и
информационна дейност; производство, изкупуване и реализация на селскостопанска продукция
и техните производни; производство на стоки
с цел продажба; външнотърговска дейност по
предмета на дейност; отдаване под наем на вещи,
консултантски и проектантски услуги; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество;
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, както и всякакви
други услуги и дейности, разрешени със закон,
като при необходимост ще придобива съответните
лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Данчо Стоянов Стоянов.
51730
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1524
от 4.VII.2007 г. по ф. д. № 566/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Би Би Ес“ – ЕООД (изписва
се и на латиница), със седалище и адрес на
управление Елхово, ул. Георги Бенковски 22, с
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предмет на дейност: покупко-продажба на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба
на стоки от собствено производство; търговско
представителство и посредничество; комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки; хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги; покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба; лизингова
дейност и всякаква друга дейност, разрешена със
закон, като при необходимост за упражняване на
съответната дейност ще придобива необходимите
лицензии и разрешения. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Пол Антъни Боган.
51731
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2060
от 25.IХ.2007 г. по ф. д. № 761/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Маломир кънтрисайд
лодж“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със
седалище и адрес на управление с. Маломир,
община Тунджа, област Ямбол, ул. Юндола
14, с предмет на дейност: покупко-продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество;
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки; хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски и други услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба; лизингова дейност и всякаква друга дейност,
разрешена със закон, като при необходимост за
упражняване на съответната дейност ще придобива необходимите лицензии и разрешения.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Виктория Луис Джонсън.
51732
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2336
от 29.Х.2007 г. по ф. д. № 861/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Петя Неделчева – 72“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол,
ж. к. Диана, бл. 22, вх. А, ап. 9, 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, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
импресарска дейност или предоставяне на други
услуги, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, транспортна дейност в
страната и в чужбина, ремонт, сервизна дейност
на МПС и всякакви услуги на МПС и други услуги
и дейности, незабранени със закон, бартерни и
реекспортни сделки, външнотърговски сделки
по целия предмет на дейност. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се
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управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител Петя Иванова
Неделчева.
51733
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2428
от 8.ХI.2007 г. по ф. д. № 882/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Макс реклама“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Индже войвода 2, с предмет на дейност: външнои вътрешнотърговска дейност, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и продажба
на стоки от собствено производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки,
търговско представителство и посредничество,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала и управител Николай
Михайлов Пейчев.
51734
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2363
от 2.ХI.2007 г. по ф. д. № 884/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ивонти 2000“ – ЕООД (изписва се
и на латиница), със седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Йордан Йовков, бл. 28, ет. 3,
ап. 9, с предмет на дейност: покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид; производство на стоки с цел продажба;
таксиметрови услуги (след снабдяване с необходимите документи); комисионна, спедиционна,
складова, лизингова дейност, както и дейности
на търговско представителство и посредничество;
превозна дейност с леки, лекотоварни и товарни
автомобили в страната и в чужбина, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност; сделки с интелектуална собственост; производство на филми,
видео- и звукозаписи; издателска и печатарска
дейност; производство, търговия, изкупуване и
износ в чужбина на селскостопанска продукция
от растителен и животински произход, вкл. и
животни; преводачески услуги; ресторантьорство; откриване на кафе-клуб и интернет-клуб;
кинкалерия, продажба на цигари и алкохол (след
лиценз), внос и износ по предмета на дейност,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Вилиян Илиев Марков.
51735
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2064
от 26.IХ.2007 г. по ф. д. № 768/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Диана кар сервиз 07“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ул. Пирин
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2, с предмет на дейност: ремонт на автомобили
и всякаква друга автосервизна дейност; покупка
на стоки с цел препродажба в първоначален,
обработен или преработен вид в страната и в
чужбина; внос и износ; производство на стоки с
цел продажба; търговия в страната и в чужбина
с петролни и гориво-смазочни продукти и продукти в областта на леката и хранително-вкусовата
промишленост, машиностроенето, електротехниката и селското стопанство; производство на
електричество и/или топлинна енергия; пренос
на електрическа енергия, топлинна енергия и
природен газ; разпределение на електрическа
енергия и природен газ; съхранение на природен
газ; транзитен пренос на природен газ или нефт;
производство и търговия в страната и в чужбина
със селскостопанска и животинска продукция;
внос и износ на селскостопанска и животинска
продукция; изграждане, закупуване и използване на индустирална собственост в страната и
в чужбина; комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и дейност на търговско
представителство, агентство и посредничество
в страната и в чужбина; маркетингова, проектантска и инженерингова дейност; организиране
на външнотърговски и посреднически сделки;
транспортна дейност в страната и в чужбина;
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност или
дейност по предоставяне на други услуги; сделки
с интелектуална собственост; производство и разпространение на видео- и звукозаписи; покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба; лизинг и всякаква дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5100 лв., със съдружници Иван
Славов Иванов, Диньо Динев Колев и Георги
Петров Георгиев и се представлява и управлява
от управителите Иван Славов Иванов, Диньо
Динев Колев и Георги Петров Георгиев заедно и
поотделно, неограничено извън правомощията на
общото събрание, за неопределен срок от време,
като за сделки на стойност над 10 000 лв., сключване на заеми, ипотеки, залози, придобиване и
разпореждане с недвижими имоти и обременяването им с тежести, сделките да бъдат подписани
поне от двама от управителите.
51736
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1607
от 17.VII.2007 г. по ф. д. № 593/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сивинч“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Ямбол, ж. к.
Възраждане, бл. 23 Д, ет. 3, ап. 6, с предмет
на дейност: превозна и транспортна дейност,
вътрешен и международен транспорт и превоз
на пътници и товари; дейност по организиране
на теоретично и практическо обучение за придобиване на правоспособност за управление на
моторни превозни средства, покупка на стоки с
цел препродажба в първоначален, обработен или
преработен вид в страната и в чужбина, внос и
износ, производство на стоки с цел продажба,
комисионна, спедиционна, складова, лизингова
дейност и дейност на търговско представителство, агентство и посредничество в страната
и в чужбина, маркетингова, проектантска и
инженерингова дейност, хотелиерска, туристи-
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ческа, рекламна, информационна, програмна и
импресарска дейност или дейност по предоставяне на други услуги, сделки с интелектуална
собственост, производство и разпространение на
видео- и звукозаписи, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Сивко Иванов Сивков.
51737
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2139
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 806/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Авитохол – АС“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ж. к. Г. Бенковски 16З,
ап. 147, 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, спедиционнни, превозни и складови сделки
и стоков контрол, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски, сервизни, таксиметрови, шивачески,
плетачески, строителни, бояджийски, дърводелски и селскостопански услуги, ремонт на битова
техника и телефонни апарати и съоръжения, внос
и износ на промишлена и селскостопанска продукция, производство на видео- и звукозаписи,
разкриване на търговски обекти и увеселителни
заведения, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, внос, износ,
производство и продажба на строителни материали и техните производни, изработване на
планове, карти, скици на недвижими имоти и
всякаква друга геодезическа дейност, оценки на
недвижими имоти и земеделски земи, насаждения
и подобрения върху тях, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Александър
Валентинов Симеонов.
51738
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1845
от 23.VIII.2007 г. по ф. д. № 642/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ямбол скрап“ – ЕООД
(изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Ямболска комуна 50,
с предмет на дейност: изкупуване, съхранение
и преработка на отпадъци от метали, хартия,
пластмаса, найлон и др. подобни; производство
на стоки с цел продажба в първоначален, обработен или преработен вид; производство на
стоки с цел продажба; внос и износ по предмета
на дейност; търговско посредничество и представителство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица (без процесуално представителство) в страната и в чужбина; транспортна,
складова, лизингова, рекламна, импресарска,
издателска дейност; покупка и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба; маркетинг и
други незабранени със закон дейности и услуги.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
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5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Тонка Петкова Пенева.
51739
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1627
от 19.VII.2007 г. по ф. д. № 589/2007 вписа в
търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сондос“ – ЕООД (изписва се и на латиница), със седалище и адрес
на управление Ямбол, ул. Граф Игнатиев, бл. 86
Б, ап. 22, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност; покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид; производство
на стоки с цел продажба; дейност на търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица;
сделки с интелектуална собственост; хотелиерство
и ресторантьорство; вътрешен и международен
туризъм; транспортна дейност и услуги, превоз на
пътници и товари; строително-ремонтна и монтажна дейност и услуги, обзавеждане на недвижими
имоти и търговия с тях; други дейности, разрешени
със закон (при спазване законовите изисквания
за лицензиране); внос и износ по предмета на
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала и управител Юсри Мохамед Мохамед Хасан.
51740
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2234
от 17.Х.2007 г. по ф. д. № 799/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Ситос“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Ямбол, ул Кабиле 5, вх. А,
ап. 4, с предмет на дейност: търговия със селскостопанска продукция, внос-износ, преработване
на селскостопанска продукция; покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид в страната
и в чужбина; продажба на стоки от собствено
производство; търговско представителство и
посредничество; комисионни, спедиционни и
транспортно-превозни услуги; складова, лизингова
дейност, туристически, рекламни, информационни, програмни и други услуги; покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
съвместна дейност с други фирми, организации и
частни лица. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала и управител
Панайотис Георгиос Ставракарас.
51741
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2149
от 5.Х.2007 г. по ф. д. № 794/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Абакъс“ – ЕООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Преслав 4 А, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, както
и всякакви други услуги и дейности, разрешени
със закон, като при необходимост ще придобива
съответните лицензи. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала и управител Чарлс Хол.
51723
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Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1664
от 23.VІІ.2007 г. по ф. д. № 610/2007 вписа в
търговския регистър дружество с ограничена
отговорност „Олпат“ – ООД (изписва се и на
латиница), със седалище и адрес на управление
Ямбол, ул. Преслав 4 А, с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, както
и всякакви други услуги и дейности, разрешени
със закон, като при необходимост ще придобива
съответните лицензи. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Патриша Ан Кели и Едмънд Грийнол и се управлява
и представлява от Патриша Ан Кели.
51724
Я мболск и я т окр ъжен с ъд на основа н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 817 от 10.ІV.2006 г. по ф. д. № 312/2006 вписа
в търговския регистър еднолично дружество с
ограничена отговорност „Слава турс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол,
ул. Георги Дражев 5, с предмет на дейност:
покупка на стоки и вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и в чужбина; производство на стоки
и вещи с цел продажба; комисионна, спедиционна, складова и лизингова дейност; търговско
посредничество и представителство; хотелиерска
и ресторантьорска дейност (след снабдяване с
лиценз); туристическа, импресарска и рекламна
дейност; сделки с интелектуална собственост;
издателска, печатарска и превозна дейност; покупка на строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба; таксиметрови, куриерски,
авторемонтни, шивашки и дърводелски услуги;
продажба на цигари, цигарени изделия и на алкохол и алкохолни напитки (след снабдяване с
лиценз), производство на хранителни, промишлени и селскостопански стоки от растителен вид и
животински произход; проектиране, архитектура
и строителство на недвижими имоти; бартерни
сделки; производство, реализация, преработка и
изкупуване на селскостопански продукти; строителство, покупко-продажба на гориво-смазочни
материали; обучение на кадри; внос и износ по
предмета на дейност и всякакви други дейности
и услуги, чието извършване изрично не е забранено със закон или с друг нормативен акт, и с
капитал 5000 лв. Дружеството е с неограничен
срок и се представлява и управлява от едноличния собственик на капитала и управител Пламен
Илиев Стойков.
51725
Ямболският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1535
от 5.VІІ.2007 г. по ф. д. № 567/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Ве Ге – проект“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Ямбол, ул.
Граф Игнатиев, бл. 70Б, ет. 7, ап. 44, с предмет
на дейност: геодезическа дейност, проектиране, геодезически услуги, оценка на недвижими
имоти и земеделски земи; консултантски услуги
и изработка на проекти, оценки, заключения и
доклади в областта на геодезията, търговска дейност; финансови и счетоводни услуги; промишлен
дизайн; консултантски и инженерингови услуги;
проектиране, строителство и ремонтна дейност

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

на сгради, пътища, мелиоративни съоръжения,
индустриални и селскостопански обекти; покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид;
продажба на стоки от собствено производство;
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарск и услу ги;
всякакви други дейности, разрешени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала и управител
Велика Георгиева Филчева.
51726
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18193/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„С – пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Христо Смирненски, бл. 31, ет. 1, ап. 2, с предмет на
дейност: производство и търговия с изделия от
пластмаси и метал за строителството, покупкопродажба и препродажба на изделия от пластмаси
и метал с цел печалба, търговия с консумативи
за поддръжка на изделия от пластмаси и метал,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Анна Антонова Златанова, която го
управлява и представлява.
87
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 16229/2007 вписа промени за „С.П.А.“ – ООД: вписва прехвърляне на
17 дружествени дяла от Петрос Константину на
Андреас Христу; вписва прехвърляне на 16 дружествени дяла от Петрос Константину на Стефос
Константину; заличава като съдружник Петрос
Константину; вписва нов дружествен договор.
88
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18053/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Консорциум авто
инженеринг и Кобо 90“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Оборище“,
ул. Стара планина 31 – 33, с предмет на дейност:
внос, износ, търговия, доставки, гаранционно
и извънгаранционно обслужване на аудио- и
видеооборудване, информационно оборудване и
софтуер, офис обзавеждане и оборудване, специализирана литература, маркетинг, реклама,
консултантски услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, строителство, лизинг, всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници „Авто Инженеринг Холдинг
Груп“ – ООД, и „Кобо – 90“ – ООД, и се управлява и представлява от Росен Марианов Маринов.
89
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18074/2007 вписа в търговския регистър друже-
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ство с ограничена отговорност „Ника – НБ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Сердика“, кв. Илиянци, жп блокове № 3, вх. А, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: електрообзавеждане,
изграждане, поддръжка и ремонт на електроинсталации, услуги, покупка и продажба на ел. материали
в първоначален или преработен вид, вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка, продажба, внос
и износ на оптика и оптични материали в първоначален или преработен вид, очна оптика и уреди за
контрол и обслужване, оптични прибори, продажба
на контактни лещи, разтвори и аксесоари към тях,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица, консултантска, инженерингова дейност, комисионни, спедиционни, складови сделки, както и
всяка друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Катя Георгиева Делкова и Николай
Неделчев Делков и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18105/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фючър пойнт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Средец“, ул. Цар Иван
Шишман 8, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба, продажба на
стоки от собствено производство, консултантски
услуги, вътрешна и външна търговия, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни лица, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, покупко-продажба и управление
на недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Добрев, Кинкин и Люцканов адвокатско дружество“ и се управлява и представлява
от управителя Валентина Марчева Димова.
91
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18173/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Атанасови БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Софи я, район „Люлин“, ж.к.
Люлин 6, бл. 610, вх. В, ет. 6, ап. 62, с предмет
на дейност: покупка и продажба, внос и износ
на стоки, суровини и материали в страната и в
чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, вкл. от собствено производство,
финансово-консултантска дейност и усл у ги,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, складови сделки и
транспортна дейност, франчайзингови и туристически услуги, сделки с недвижими имоти, всички
други разрешени със закон сделки и дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Пламен Василев Атанасов, който го
управлява и представлява.
92
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17341/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Балкан
трейд компани 2007“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Витоша“, ул.
Симеоновско шосе 102А, с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество
на български и чуждестранни физически и юридически лица, строителство и предприемаческа
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ангел Георгиев
Вълчев и Пламен Арсов Миленов и се управлява
и представлява от Ангел Георгиев Вълчев.
93
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18061/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Богнер
България“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Николай
Островски 5, с предмет на дейност: покупка на
стоки от стомана, благородна стомана и суровини
с цел препродажба, посредническа и складова
дейност в областта на търговията с метали, леене
на нежелезни метали, консултационна дейност
в областта на обработката и търговията с метали, търговско представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
дружеството може да извършва и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 40 000 лв., със
съдружници „Богнер Еделщал Гезелшафт м.б.Х.“
и „Богнерр & Петцивал ГмбХ“ и се управлява и
представлява от управителите Венета Иванова
Ковачева и Георг Богнер заедно и поотделно.
94
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17413/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Брос
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Сердика
12, вх. Б, ет. 4, с предмет на дейност: участие
в хедж фондове, инвестиране, строителство и
търговия с недвижими имоти, консултантска и
посредническа дейност, транспортна и спедиторска дейност, лизингова дейност, отдаване на
автомобили под наем (рент-а-кар), всякакъв друг
вид търговска дейност, за която няма изрична
забрана със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Веселин Савов Халачев и Константин Стойчев
Стойчев и се управлява и представлява от Веселин Савов Халачев.
95
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.ХI.
2007 г. по ф.д. № 43/2006 вписа промени за „Блухаус
девелопмънт България“ – ЕООД: вписва промяна
в наименованието на едноличния собственик на
капитала от „Т2 девелопмънт холдингс“ – ООД,
на „Блухаус девелопмънт холдингс“ – ООД; заличава като управител Ставрула Александрос
Хорину; вписва като управител Моше Хаим
Лифшиц; дружеството се управлява и представлява от управителите Диян Манолов Кавръков
и Моше Хаим Лифшиц заедно и поотделно, а при
сключване на договори за плащания в размер
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над 10 000 лв. управителите ще представляват
дружеството заедно; вписва промени в учредителния акт на дружеството.
96
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 18673/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Соларпро“ – АД, със седалище и адрес на управление София, район „Красно
село“, ул. Борово 52, бл. 2, вх. Г, ет. 2, офис 2, с
предмет на дейност: изграждане на фотоволтаични
електроцентрали и на завод за фотоволтаични модули, всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон, за която не се изисква предварително
разрешение (лицензия) от държавен орган, а ако
такова е необходимо – след получаването на съответното разрешение. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 2 500 000 лв., разпределен в
2 500 000 обикновени поименни безналични акции
с право на глас с номинална стойност 1 лв., със
съвет на директорите за срок 3 години в състав:
Николай Димитров Беров – изпълнителен директор, Константин Василев Ненов – председател,
и Иван Вълев Сливов – зам.-председател, и се
представлява от изпълнителния директор Николай
Димитров Беров.
97
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 14227/2007 вписа промени за „Трио“ – ООД: вписва прехвърляне на
45 дружествени дяла от Роман Владимирович
Висоцки на Николай Стоянов Николов; заличава
като съдружник и управител Роман Владимирович Висоцки; дружеството ще се управлява и
представлява от управителя Николай Стоянов
Николов.
98
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18048/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Фин
дъс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, ул. Цар Симеон
151, с предмет на дейност: вътрешнотърговска
и външноикономическа дейност, откриване на
зоомагазини, производство на стоки с цел продажба, счетоводни услуги, транспортна дейност,
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Владимир Ангелов
Миленков, Светла Ангелова Захариева и Боян
Даниелов Станков и се управлява и представлява
от Светла Ангелова Захариева.
99
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4983/2007 вписа промени
за „Българска индустрия“ – ЕООД: вписва като
управител едноличния собственик на капитала Цонко Борисов Недялков; дружеството се
управлява и представлява от Кристиан Петров
Фезелов и Цонко Борисов Недялков поотделно;
вписва изменение в учредителния акт.
100
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17854/2007 писа промяна за „Ню хори-
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зонс“ – ЕООД, във връзка с постановено решение на Добричкия окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Добрич,
ул. Бойчо Огнянов 45, в София, район „Средец“,
ул. Ангел Кънчев 18А, ет. 1, ап. 1.
101
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18325/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Либракс“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Слатина“, ул.
Трудолюбие 10, вх. Б, ет. 6, ап. 24, с предмет
на дейност: консултантска дейност, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговски
сделки, производство и търговия с промишлени
стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, транспортна и спедиторска дейност в страната и в чужбина, рекламна дейност,
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всички други търговски сделки
и услуги, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Гавраил Стефанов Задгорски, който го управлява
и представлява.
102
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18314/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Фрийман“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Толстой, бл. 32, вх. А, ет. 8,
ап. 20, с предмет на дейност: производство и
търговия с хранителни и нехранителни стоки от
леката промишленост, търговия, производство
и реализация на селскостопанска продукция,
битови услуги, туристическа дейност, разкриване
на ресторанти, кафе-аперитиви, увеселителни
заведения и заведения за обществено хранене,
оказионна, антикварна, рекламна дейност, както и
всякакви търговски, стопански и производствени
дейности, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Мирослав Николаев Колев и Добрин
Иванов Тонев и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
103
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17497/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сава Сава“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 145, вх. Б, ет. 1, ап. 30, с предмет на
дейност: сделки с недвижими имоти, строителна
дейност, туристически услуги, посредничество,
представителство, други търговски дейности, за
които няма законова забрана. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Савас Сава,
който го управлява и представлява.
104
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18544/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Ейч Би
Ай“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Средец“, ул. Генерал Й. В. Гурко
62А, ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: сделки
с недвижими имоти, строителство и предприемачество, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Пинкас Меир
Харпаз и Ювал Харпаз и се управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
105
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18134/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сиснет Булгар“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, бул. Васил
Левски 64, партер, с предмет на дейност: реализиране на информационни системи, включващо
и доставка на техническа помощ за поддържане,
обединяване и разширяване на информационни
системи, организиране на курсове, предназначени за обучение на оперативния персонал на
информационни, които са реализирани, представителство в областта на телекомуникационните,
информационните и телефонните технологии.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Лука Белли, който го управлява и
представлява.
106
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17769/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВИП дизайн
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, ж.к. Младост 2, бл. 217,
вх. Б, ет. 7, ап. 97, с предмет на дейност: маркетинг,
реклама, външна и вътрешна търговия, търговско
представителство и посредничество, транспортни
услуги, ресторантьорство и хотелиерство, сделки
с недвижими имоти, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Ваклин Иванов Върбанов и Мирослав Стефанов
Колев и се управлява и представлява от Ваклин
Иванов Върбанов.
107
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17775/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Систико“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, кв. Бояна, ул.
Белите брези 2, тяло А, ап. 6, с предмет на дейност: информационни технологии, проектиране,
изграждане и извършване на услуги в областта
на информационните системи, автоматизация и
електронизация на дейности и производствени
процеси, монтаж, производство, закупуване, продажба, внос, износ, реекспорт, сервиз след продажба, гаранционна, техническа и маркетингова
поддръжка на компютърна и комуникационна
техника и системи, локални и глобални мрежи
от компютърни и разпределителни системи,
интернет компютърни услуги, софтуерни услуги,
софтуерни разработки и програмиране, създаване на образователни програми и обучение по
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информационни, измервателни и изчислителни
системи, оборудване и устройства за запаметяване, обработка и предаване по електронен
или електротехнически път на информация от
всякакъв вид, системен и приложен софтуер,
дистрибуторска, консултантска, спедиторска и
рекламна дейност, търговско представителство
(без процесуално представителство) и посредничество и всякаква друга дейност, незабранена със
закон или друг нормативен акт, за които не се
изисква специално разрешение. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Юлия
Кеворк Алтунян-Йовкова, която го управлява
и представлява.
108
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18431/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Еврост рой 20 08“ – ЕООД, със седа лище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
ж.к. Банишора, ул. Опълченска 117, бл. 37, вх. Д,
ет. 3, ап. 113, 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 и управител Павлина
Симеонова Кирилова, която го управлява и
представлява.
109
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18402/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Нинка
97“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Слатина“, ж.к. Слатина, ул.
599 № 7, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, продажба на стоки
от собствено и чуждо производство, търговско
представителство, посредничество и агентство
на български и чуждестранни лица и фирми в
страната и в чужбина, комисионни, складови,
спедиционни и превозни сделки, бартерни и
лизингови сделки, ресторантьорски, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни
услуги, проектиране, строителство, ремонт на
сгради и покриви, съоръжения и инсталации в
тях, посредничество при сделки на разпореждане
и управление на недвижими имоти. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Атанас Георгиев Леваков и Веселин
Георгиев Иванов и се управлява и представлява
от Веселин Георгиев Иванов.
110
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18365/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лъчи – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Лозенец“, ж.к.
Лозенец, ул. Цветна градина 1, с предмет на
дейност: производство и търговия в страната и в
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чужбина с промишлени и селскостопански стоки,
посредничество, агентство и представителство,
транспорт и спедиция, хотелиерски, туристически, рекламни и информационни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, както
и всички други незабранени със закон дейности.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Лъчезар Василев Лазаров, който го
управлява и представлява.
111
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18101/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Антоанета – Ц.Г.Д.“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Сердика“,
ТЕЦ „София“, задгарова артерия, ул. 202 № 4, с
предмет на дейност: транспортна и спедиционна
дейност в страната и в чужбина, отдаване на
автомобили под наем, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, търговско посредничество и комисионерска дейност, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Георги Крумов Дончев, който го
управлява и представлява.
112
С о фи й с к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 18682/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност
„Аси къмпани Зеба хидрометрии“ – ООД, със
седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, бул. Свети Наум 15, с предмет на
дейност: доставка и оборудване на проект БГ
2005/017-454.03.02 „Интегрирано управление на
водите на р. Струма“, финансиран по програма
ФАР – Трансгранично сътрудничество между
България и Гърция, Финансово споразумение
2005, вкл. всички съпътстващи дейности, като
монтаж, поддръжка, ремонт, консултации по
експлоатацията и обучение на персонала във
връзка с доставеното оборудване. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници „Зеба Хидрометрии ГмбХ“ и „Аси
Къмпани“ – ООД (рег. по ф.д. № 12891/95), и се
управлява и представлява от Стоил Енев Костов.
113
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18554/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Зонапресс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 638, вх. А,
ет. 2, ап. 5, с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, издателска, разпространителска и продуцентска дейност на печатни
и електронни изделия и продукти, рекламна,
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маркетингова и консултантска дейност, всички
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Румяна Владимирова Тодорова
и Георги Симеонов Чучумишев и се управлява и
представлява от Румяна Владимирова Тодорова.
114
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17723/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Енеада
БГ“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Надежда“, ж.к. Надежда 2, бл. 264,
вх. В, с предмет на дейност: вътрешна и външна
търговия, международен туризъм в страната и
в чужбина, осъществяване на чуждоезиково и
извънучилищно обучение, провеждане на курсове
за придобиване на компютърна грамотност, счетоводни услуги, рекламна дейност, посредничество
и комисионерски услуги и всички дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Вера
Радева Рашева и Марчела Стефанова Димитрова
и се управлява и представлява от съдружниците.
378
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХІ.2007 г. по ф.д. № 10366/2007 вписа промени за „Оптимот“ – ООД: вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от Стефан Петров Фиков
на Лучия Димитрова Фикова; заличава като
съдружник Стефан Петров Фиков; вписва като
съдружник Лучия Димитрова Фикова; вписва
промени в дружествения договор.
379
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18712/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Кепитъл
пойнт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ул. Траянови
врата, бл. 107, вх. А, ап. 13, с предмет на дейност:
проектиране, покупко-продажби, строеж, реконструкция и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или управление и стопанисване,
търговия на едро и дребно с промишлени и потребителски стоки, маркетингова, консултантска,
проектантска, строителна, ремонтна и инженерингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
организиране и експлоатация на заведения за
обществено хранене, туристически дейности и
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква
друга дейност, позволена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 400 000 лв., със
съдружници Спас Дамянов Дамянов, Владимир
Михайлов Пантелеев, Константин Димитров
Конс та н т и нов, К и ри л Н и колов За хариев и
Александър Евлогиев Чакъров и се управлява и
представлява от Спас Дамянов Дамянов и Кирил
Николов Захариев само заедно.
380
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18321/2007 вписа в търговския регистър
д ру жес т во с ог ра н и чена о т г оворнос т „Респект – ЛС“ – ООД, със седалище и адрес на
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управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин
9, бл. 917, вх. Г, ет. 3, ап. 74, с предмет на дейност: организиране и провеждане на сватбени,
юбилейни и други семейни и лични тържества
и срещи, поръчка, производство и продажба
на сватбени и други аксесоари, поддръжка и
експлоатация на кафетерии и други заведения
за обществено хранене, кетърингови услуги,
проучване, проектиране и изграждане на жилищни и производствени сгради, производство и
монтаж на дограми от различен вид, ремонтни
и довършителни работи, покупка на стоки и
материали с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, външно- и вътрешнотърговска дейност, комисионерство и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица, всякаква друга дейност,
незабранена от законодателството. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Лилия Стоянова Савова и Сава
Душков Савов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
381
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18123/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Валбек“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 302, вх. Г, ет. 10, ап. 45, с предмет на дейност:
търговия, производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ
на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Валери Борисов Василев,
който го управлява и представлява.
382
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18251/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Креис – топ стил“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Хаджи
Димитър, бл. 23, вх. Г, ет. 6, ап. 71, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги, сделки с недвижими имоти,
всички други сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Красимир Каменов Симеонов, който
го управлява и представлява.
383
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18426/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ес Ви дизайн“ – ЕООД, със седалище и адрес
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на управление София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 52, вх. Г, ап. 18, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство, посредничество
и агентство, изграж дане и експлоатация на
магазинна мрежа, битови услуги на населението, извършване на консултантски, експертни
и маркетингови проучвания и услуги, дизайн,
реклама, обмяна на валута и заложна дейност
(след придобиване на съответните лицензи),
транспортна дейност – превоз на пътници и
товари, изграждане, поддържане и използване
на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми
и други услуги (след издаване на индивидуални
лицензи), всякаква друга дейност, разрешена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Илиян Николов Киров,
който го управлява и представлява.
384
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18259/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дени транс 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Овча купел“, ул.
Ангелов връх 28, вх. Б, ет. 5, ап. 23, с предмет
на дейност: вътрешен и международен туризъм,
туроператор, туристически агент, транспорт – вътрешен и международен превоз на товари и
пътници, вътрешен и международен превоз на
пътници, случаен превоз на пътници в страната
и в чужбина, совалков превоз на туристически
групи в страната и в чужбина, вътрешен превоз
на пътници по редовни линии, международен
превоз на пътници по редовни линии, преработка,
търговия, производство, изкупуване и реализация на всякакъв вид селскостопанска продукция
от животински и растителен произход, както и
техните производни, производство и търговия
на 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 дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Калоян Стефчев Петров, който го
управлява и представлява.
385
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17888/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мавров“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река, бл. 219, вх. 3, ет. 4, ап. 138, с предмет
на дейност: търговия, производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
лизинг, внос и износ на стоки и всички други
сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
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с едноличен собственик на капитала и управител
Александър Иванов Мавров, който го управлява
и представлява.
386
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 4039/2007 вписа промяна
за „Моушън апарел“ – ЕООД: вписва промяна в
адреса на управление – София, район „Триадица“,
ул. Делян Белишки 46, вх. Г, ап. Г8.
387
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18063/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Евро
ССФ“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Средец“, ул. Г. С. Раковски
125, ет. 5, с предмет на дейност: иновационни
технологии, компютърни технологии, информационни и нанотехнологии, научноизследователски и внедрителски работи в различни отрасли,
приемане на ССФ – технологии за повишаване
ефективността на производството и качеството
на различни продукти, производство и търговия,
внос и износ на изделия от текстил, комисионни,
спедиционни, складови и лизингови сделки, транспортна дейност в страната и в чужбина, сделки
на търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, туристически услуги, маркетингови
сделки, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Дмитрий
Викторович Белов, Владимир Григориевич Городничий, Валерий А лександрович Кудашев,
Георги Иванов Димитров и Валерий Иванович
Мякшев и се управлява и представлява от Георги
Иванов Димитров.
388
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17810/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мих – Бет – транс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление с. Кътина, ул. Летец 19, с
предмет на дейност: транспортно-спедиторска и
складова дейност, всякакъв вид търговска дейност,
рекламно-информационна дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни фирми, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон, които по предмет
и обем изискват да се водят по търговски начин.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Владимир Кирилов Христов, който го
управлява и представлява.
389
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18069/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Самостоятелна
медико-техническа лаборатория по зъботехника
Дентално студио 27“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Студентски“, ж.к.
Младост 1, бл. 87, вх. Б, ет. 7, ап. 42, с предмет
на дейност: извършване на предписани от стоматолог специфични зъботехнически дейности,
изработване на зъбопротезни конструкции с
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лечебно-възстановителен и естетичен ефект, снемаемо и неснемаемо протезиране, изработване
на обикновени, сложни и високоспециализирани зъбопротезни конструкции. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Калин Милчев Лазаров и Васил
Иванов Николов и се управлява и представлява
от Васил Иванов Николов.
390
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 17920/2007 вписа в търговския регистър акционерно дружество „Инвестра
МЛ“ – АД, със седалище и адрес на управление
София, район „Младост“, бул. Андрей Ляпчев 51,
с предмет на дейност: управление и реализация
на инвестиционни проекти в недвижими имоти, строителство, покупка, продажба, отдаване
под наем и управление на недвижими имоти,
представителство, посредничество и агентство,
външноикономическа дейност, маркетингова
дейност, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 500 поименни
акции с номинална стойност 100 лв., със съвет на
директорите за срок 3 години в състав: Димитър
Петров Илчев – председател, Боряна Георгиева
Радева – член, и Георги Русев Русев – изпълнителен директор, и се представлява от председателя
на съвета на директорите Димитър Петров Илчев,
члена на съвета на директорите Боряна Георгиева
Радева и изпълнителния директор Георги Русев
Русев заедно и поотделно.
391
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 9120/2007 вписа промени
за „Адвен“ – ЕООД: заличава като управител
Асен Хариев Бораджиев; вписва като управител
Мила Миланова Бегова; вписва промени в учредителния акт.
392
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18154/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Арка
билд“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Триадица“, ж.к. Гоце Делчев,
бл. 257А, вх. А, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
консултантска дейност, маркетингова и рекламна
дейност, посредничество, агентство и представителство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, организиране на счетоводно
отчитане и съставяне на годишни, междинни
и други финансови отчети по реда на Закона
за счетоводството, организация на обучения и
издателска дейност, строителство, закупуване,
продажба и управление на движимо и недвижимо имущество, мениджърска и продуцентска
дейност, търговска и производствена дейност в
страната и в чужбина, извършване на всякакъв
вид услуги (без забранените със закон), всички
други дейности, разрешени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Рени Цветанова Овчарска и Ясен
Николаев Николов и се управлява и представлява
от Рени Цветанова Овчарска.
393
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18234/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Грийн поинт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ул.
Мъглен 5, ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност:
производство и търговия с електроенергия, търговия, производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, лизинг, внос и износ
на стоки и всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Божко Драгомиров
Божков, който го управлява и представлява.
394
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17940/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „РИС груп“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Връбница“, с. Волуяк, ул. Синчец 29, с предмет
на дейност: посредничество и представителство
при сделки с недвижими имоти, управление на
недвижими имоти, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
проучване, проектиране, строителство и експлоатация на хотели, туристически и търговски
обекти, всякаква дейност, свързана с туристическия бизнес, хотелиерство и ресторантьорство,
производство, вътрешно- и външнотърговска
дейност с всякакви стоки и услуги, представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни лица, участие в други дружества,
всякаква друга, незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Валентин Йорданов Георгиев, Снежанка Огнянова Йорданова, Станислав
Огнянов Йорданов, Ивайло Йорданов Георгиев и
Борис Димитров Малиновски и се управлява и
представлява от Снежанка Огнянова Йорданова.
395
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18029/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Радоев 23“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Възраж дане“, ул.
Георг Вашингтон 42, ет. 2, с предмет на дейност: изработване на татуировки, бодипиърсинг,
производство и търговия със стоки и услуги,
търговско представителство и посредничество,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Радослав Цоков Радоев, който го
управлява и представлява.
396
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18668/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Интърнал
файненшъл сървисиз“ – ООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Средец“, ул.
Гургулят 3, ет. 1, с предмет на дейност: предос-
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тавяне на услуги по вътрешен одит, консултантска, контролна и експертна дейност, всякакъв
вид услуги и всички дейности, незабранени от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Константин Цветанов Ризов и Красимир Стефанов
Гюров и се управлява и представлява от Юлиан
Живков Андреев.
397
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18195/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гебу ра – 5“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Надежда“, ж.к.
Свобода, ул. Петър Панайотов 12, с предмет на
дейност: строителство, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, наемане на недвижими
имоти, отдаване под наем, преотдаване, както
и всякакви други търговски услуги, дейности
и сделки, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител
Лъчезар Асенов Милатинов, който го управлява
и представлява.
398
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17934/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Българска
мрежа на бизнес ангелите“ – ООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
ж.к. Младост 1, бл. 9, вх. А, ет. 2, ап. 7, с предмет
на дейност: представителство и посредничество,
консултантски услуги, рекламни, информационни,
програмни и импресарски услуги, производство,
продажба, преработка и сервиз на стоки и съоръжения за леката и тежката промишленост,
културата и спорта, вътрешна и външна търговия,
внос, износ и реекспорт на стоки, бартерни сделки,
управленски и маркетингови услуги, фотографски услуги, сделки с обекти на интелектуалната
собственост, всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Борислав
Георгиев Бориславов, Антон Тодоров и Живко
Иванов Иванов и се управлява и представлява
от управителя Антон Тодоров, а за сделки над
5000 лв. – само след решение на общото събрание,
взето с предвиденото в дружествения договор
мнозинство.
399
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 18211/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество
„Елпром трафо“ – ЕАД, със седалище и адрес
на управление София, район „Илинден“, ж.к.
Връбница, бл. 635, вх. Б, ет. 8, ап. 67, с предмет
на дейност: конструиране и производство на
разпределителни трансформатори и други изделия на електротехническата промишленост,
консултантска, инженерингова, маркетингова,
лизингова и информационна дейност, вътрешно- и
външнотърговска дейност във всички разрешени със закон форми и с всички видове стоки,
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проектиране, производство, монтаж и сервиз на
промишлени изделия, строително-монтажни и
строително-ремонтни работи, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната
и в чужбина, както и всички други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 50 000 лв., разпределен в 5000
обикновени налични поименни акции с право на
глас с номинална стойност 10 лв., с едноличен
собственик на капитала Звездалин Жечев Златев,
със съвет на директорите в състав: Звездалин
Жечев Златев – председател, Ганчо Тодоров Ганчев – зам.-председател, и Стоян Николов Петров,
и се управлява и представлява от изпълнителния
директор Звездалин Жечев Златев.
400
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 5131/2007 вписа промени
за „Нове индъстри“ – ЕООД: вписва увеличение
на капитала от 5000 лв. на 50 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
401
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7110/2007 вписа промени за „Ефектен
унд финанц – имоти“ – АДСИЦ: вписва увеличение на капитала на дружеството от 500 000 лв.
на 650 000 лв. чрез издаване на нови 150 000
обикновени безналични акции с право на глас
с номинална стойност 1 лв.; вписва обстоятелството, че дружеството е публично по смисъла
на чл. 110 ЗППЦК.
402
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17978/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Директ.БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, ж.к.
Разсадник, ул. Райна Княгиня 7, ет. 1, ап. 1, с
предмет на дейност: куриерски услуги, преводи,
машинописни услуги, чуждоезиково обучение,
връзки с обществеността, комуникации, производствена и търговска дейност, лизингова,
маркетингова и рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, издателска дейност, посредничество и комисионерство, транспортна и спедиторска дейност, представителство на местни и
чуждестранни фирми, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Кирил Живков Бедров,
който го управлява и представлява.
403
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 18148/2007 вписа промяна за „Ем Ес Ай
проекти“ – ООД, във връзка с постановено решение на Бургаския окръжен съд за промяна на
седалището и адреса на управление от Бургас,
ул. Христо Ботев 101, ет. 1, в София, район „Триадица“, ул. Три уши 10, ет. 2, офис 4.
404
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18239/2007 вписа в търговския регистър ед-
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нолично дружество с ограничена отговорност
„Софстрой БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 734, вх. В, ет. 1, ап. 49, с предмет на дейност:
строителни и строително-ремонтни дейности, 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, всички други сделки и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Божидар Ангелов Борисов,
който го управлява и представлява.
405
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 16072/2006 вписа промени за „Анви
коммерс“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление в район „Триадица“, ул. Димитър
Хаджикоцев 114, магазин 33; вписва промяна
в предмета на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, превозни сделки
в страната и в чужбина, дейности и услуги на
търговско представителство и търговско посредничество, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа, рекламна, информационна, програмна, импресарска, мениджърска дейност и
услуги, издателска и печатарска дейност и услуги,
импорт, експорт, реекспорт, бартерни сделки,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, залог на движими вещи
и ценности, вътрешно- и външнотърговска дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени с
нормативен акт или представляващи монопол
на държавата, агентство и маркетингова дейност
и услуги, осъществяване на посредническа дейност на състезатели по волейбол, всякакъв вид
стопанска дейност с изключение на забранената
със закон или друг нормативен акт; вписва нов
дружествен договор.
406
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4693/2006 вписа промени
за „Алкейсинджър“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Атанас Николаев Генов на Николай Петков Ненков; заличава като
съдружник и управител Атанас Николаев Генов;
вписва като съдружник и управител Николай
Петков Ненков; вписва нов дружествен договор;
дружеството ще се управлява и представлява от
Любчо Господинов Вълков и Николай Петков
Ненков заедно и поотделно.
407
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17815/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Елдо“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Възраждане“, бул. Ал.
Стамболийски 96, партер, с предмет на дейност:
водене на счетоводство и заверка на счетоводни
отчети (одиторска дейност), консултантска дей-
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ност по финансово-счетоводни, трудовоправни,
митнически и данъчни въпроси на български и
чуждестранни физически и юридически лица,
организиране и провеждане на курсове и школи
за обучение по счетоводство, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, комисионна, спедиционна и
складова дейност, превоз на пътници и товари в
страната и в чужбина, внос и търговия с нови и
употребявани моторни превозни средства, резервни части и петролни продукти, предприемаческа
дейност в страната и в чужбина в областта на
строителството, вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство и хотелиерство, вътрешна
и външна търговия, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, всякаква
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Дора Петрова
Марелова, която го управлява и представлява.
408
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17820/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Естева“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Нови Искър“, с. Балша, ул. Борова 22, с предмет
на дейност: производство на мебели, изделия
и интериорни и екстериорни врати от метал,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Стефан Петков Станчев, Валентина Петрова Любомирова и Евгений
Борисов Петров и се управлява и представлява
от Стефан Петков Станчев.
409
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17846/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Абаддон“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Луи Айер 9, ет. 3,
ап. 7, с предмет на дейност: транспорт, внос, износ
и реекспорт на стоки, суровини, съоръжения, машини, транспортни средства, покупка, продажба,
преработка на стоки и изделия в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
пласмент, реализация, реклама на стоки за бита
и производството, маркетингова, комисионна и
лизингова дейност, външнотърговска дейност,
покупка, строеж, обзавеждане и отдаване под
наем на недвижими имоти, представителство,
посредничество, агентство в страната и в чужбина,
всякаква друга стопанска дейност, незабранена от
законодателството. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Васил Владимиров Митрев,
който го управлява и представлява.
410
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17916/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Куба Габана“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Люлин“, ж.к. Люлин, бл. 115,
вх. Б, ет. 7, ап. 35, с предмет на дейност: транспорт, спедиция, внос, износ, реекспорт, търговия
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на едро и дребно, производство, изкупуване,
реализация, преработка и търговия с всички
видове селскостопански, хранителни, промишлени, битови стоки и електроника, търговско
посредничество, представителство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
консултантска и търговска дейност, специфични
операции, като реекспорт, бартерни сделки, лизинг и мениджмънт, инженерингова, инвестиционна, маркетингова, издателска, информационна,
образователна, комисионна, консигнационна и
сервизна дейност, таксиметрови и автоуслуги,
визови услуги, внос и износ на МПС, търговия
с авточасти, хотелиерство и ресторантьорство,
създаване на СПА центрове, салони за красота,
козметични и фризьорски салони, хазартен бизнес, строителство и туризъм, импорт, експорт,
сделки с недвижими имоти, организиране на
чуждестранни групи за летуване в Република
България, всякаква друга търговска, стопанска
и интелектуална дейност, незабранена със закон, а в случаите, в които се изисква специален
лиценз – след придобиването му. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Явор Димитров Мантарков и Калин
Серафимов Николов и се управлява и представлява от Явор Димитров Мантарков.
411
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18097/2007 вписа в търговския регистър дружество
с ограничена отговорност „М и Н консулт“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Младост“, ж.к. Младост 1А, бл. 510А, вх. 1, ет. 1,
ап. 1, с предмет на дейност: финансово-счетоводни
консултации, организиране и предоставяне на услуги
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови и счетоводни отчети
по реда на Закона за счетоводството, информационна и рекламна дейност и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Милка Цветанова Стилиянова и Нели Тодорова
Карамболова и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
412
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17782/2007 вписа в търговския регистър
еднолично дружество с ограничена отговорност „Инвент – 1“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин, бл. 106П, ет. 4, ап. 9, с предмет на
дейност: производство, преработка и търговия
(вътрешна и външна) с промишлени, хранителни, селскостопански, битови стоки, търговско
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и
в чужбина, пътнически и товарни транспортни
услуги в страната и в чужбина (след получаване
на надлежен лиценз), вътрешен и международен
туризъм, хотелиерство, ресторантьорство, консултантски и посреднически услуги, както и всички
други търговски сделки, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
и управител Ивайло Георгиев Илиев, който го
управлява и представлява.
413

БРОЙ 35

ДЪРЖАВЕН

Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18076/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Карат България 20 – 80“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Средец“,
ул. Ген. Й.В. Гурко 62А, ет. 2, ап. 5, с предмет
на дейност: сделки с недвижими имоти, строителство и предприемачество и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала и управител Ярон Карат
Абукрат, който го управлява и представлява.
414
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5282/2006 вписа промени за „БГ – инженеринг 2006“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на 50 дружествени дяла от Борислав
Василев Бейков на Иво Петров Илиев; вписва
като съдружник и управител Иво Петров Илиев;
дружеството продължава дейността си като дружество с ограничена отговорност „БГ – инженеринг
2006“ – ООД, и се управлява и представлява от
Борислав Василев Бейков и Иво Петров Илиев
заедно и поотделно.
415
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 12454/2006 вписа промени
за „Цемокс БГБ“ – ЕООД: вписва разделяне на
единствения дял в капитала на 500 дружествени
дяла по 10 лв. всеки един; вписва прехвърляне на
4 дружествени дяла от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ,
на Карлхайнц Есел; вписва прехвърляне на 4
дружествени дяла от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ, на
Мартин Есел; вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ, на Агнес
Есел; вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла
от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ, на Герда Есел; вписва
прехвърляне на 4 дружествени дяла от „Фриц
Шьомер“ – ГмбХ, на „Замлунг – Есел приватщифтунг“; вписва като съдружници Карлхайнц
Есел, Мартин Есел, Агнес Есел, Герда Есел и
„Замлунг – Есел приватщифтунг“, Австрия, 3403,
Клостернойбург, Ауфелдщрасе 17 – 23, вписано
в търговския регистър под FN 139713 k; дружеството продължава дейността си като дружество
с ограничена отговорност „Цемокс БГБ“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
416
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 6837/2006 вписа промени
за „Системгруп България“ – ЕООД: заличава като
управител Андрей Иванов Бъчваров; вписва като
управител Сергей Чернюшок, който ще управлява
и представлява дружеството.
417
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 17.I.2007 г.
по ф.д. № 6837/2006 вписа промени за „Системгруп България“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
50 дружествени дяла от Александр Евгениевич
Шуцкий на „Систем груп интернешънъл лимитид“; заличава като едноличен собственик на
капитала Александр Евгениевич Шуцкий; вписва
като едноличен собственик на капитала „Систем
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груп интернешънъл лимитид“, Великобритания,
рег. под № 5838755 в регистъра на дружествата
за Англия и Уелс; вписва нов учредителен акт.
418
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 12453/2006 вписа промени
за „Цемокс БГ А“ – ЕООД: вписва разделяне на
единствения дял в капитала на 500 дружествени
дяла по 10 лв. всеки един; вписва прехвърляне на
4 дружествени дяла от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ,
на Карлхайнц Есел; вписва прехвърляне на 4
дружествени дяла от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ, на
Мартин Есел; вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ, на Агнес
Есел; вписва прехвърляне на 4 дружествени дяла
от „Фриц Шьомер“ – ГмбХ, на Герда Есел; вписва
прехвърляне на 4 дружествени дяла от „Фриц
Шьомер“ – ГмбХ, на „Замлунг – Есел приватщифтунг“; вписва като съдружници Карлхайнц
Есел, Мартин Есел, Агнес Есел, Герда Есел и
„Замлунг – Есел приватщифтунг“, Австрия, 3403,
Клостернойбург, Ауфелдщрасе 17 – 23, вписано в
търговския регистър под FN 139713 k; дружеството продължава дейността си като дружество с
ограничена отговорност „Цемокс БГ А“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
419
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 13389/2006 вписа промени
за „Уилбрук менаджмент“ – ЕООД: заличава като
управител Петър Василев Петров; вписва като
управител Дан Рошка-Миелус; дружеството ще
се управлява и представлява от управителя Дан
Рошка-Миелус.
420
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9107/2006 вписа промяна за „Дивали
транс“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 5000 лв. на 30 000 лв.
421
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 5653/2006 вписа промени
за „Сейф инвест БГ“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Оборище“, ул. Георги Сава Раковски 68, ет. 2;
вписва промени в учредителния акт.
422
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 9049/2006 вписа промени
за „Новамед“ – ООД: заличава като управител
Любен Аргиров Калев; вписва като управител
Мартин Йочев Дянков; дружеството се управлява
и представлява от Андрей Борисов Дурмишев и
Мартин Йочев Дянков заедно и поотделно; вписва
промени в дружествения договор.
423
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 12850/2006 вписа промени
за „Хидротранс“ – ООД: заличава като съдружник и управител Иван Симеонов Ганев; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Иван
Симеонов Ганев на Драгомир Иванов Ганчев;
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вписва като съдружник Драгомир Иванов Ганчев; вписва като управител Борислав Давидков
Калоянов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен договор.
424
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 18210/2007 вписа в търговския регистър
акционерно дружество „Свети Георги груп“ – АД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Миджур 55, с предмет на
дейност: придобиване на права по вземания за
доставка на стоки, търговско представителство
и агентство, посредничество, туризъм, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 100 000 лв., разпределен в 100 000 поименни акции с номинална стойност 1 лв. всяка
една, със съвет на директорите в състав: Николай
Христов Марков, Георги Иванов Пацов и Росен
Иванов Пацов, и се управлява и представлява
от изпълнителния директор Николай Христов
Марков и председателя на съвета на директорите
Георги Иванов Пацов заедно и поотделно.
425
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17860/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Мад мод“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Изгрев“, ул. Вълко Радински 12, 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, консултации, 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., със съдружници Красимира
Георгиева Бонева и Етел Огнянова Иванова, които
го управляват и представляват заедно и поотделно.
426
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17682/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Хоризонтал“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Красно село“, ул. Дебър, бл. 12А,
вх. Б, ет. 2, ап. 19, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство на промишлени,
хранителни, селскостопански и битови стоки,
транспортна и строителна дейност, шивашки
услуги, хлебарство, сладкарство, посредничество,
търговия и ремонт на всякакви електроуреди,
търговия и ремонт на телевизори, аудио- и видео
техника и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Светослав Николов Киряков, Илко Николов Киряков и Йордан
Митков Йорданов и се управлява и представлява
от Светослав Николов Киряков.
427
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17824/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Санджина“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Банкя, район „Банкя“, ул. София 69,
с предмет на дейност: търговска дейност в страната, външнотърговска дейност – внос и износ на
стоки и услуги, транспортна и строителна дейност,
консултантска дейност, фризьорство, козметика,
маникюр, продажба на варови и бетонови разтвори, посредничество, шивашки услуги, хлебарство,
сладкарство, посредничество, търговия и ремонт
на всякакви електроуреди, търговия и ремонт на
телевизори, аудио- и видеотехника и всякакви
други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Галинка
Александрова Каймаканова, която го управлява
и представлява.
428
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17803/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проп – 1“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Студентски“, ж.к. Дървеница, бл. 19, вх. В, ет. 8, ап. 110, с предмет на
дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителна и ремонтна дейност, посредническа,
консултантска дейност, производство на стоки
и изделия, търговия на едро и дребно – внос,
износ, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Светлин Георгиев Георгиев, който го управлява
и представлява.
429
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 15991/99 вписа промени
за „Национален изследователски институт по
транспорта“ – ООД: вписва прехвърляне на 364
дружествени дяла от „Ремонтно-възстановително
предприятие Кьоне“ – АД, на „Мегалинк“ – ЕАД;
заличава като съдружник „Ремонтно-възстановително предприятие Кьоне“ – АД; вписва
като едноличен собственик на капитала „Мегалинк“ – АД; дружеството продължава дейността
си като „Национален изследователски институт
по транспорта“ – ЕООД; дружеството ще се управлява и представлява от управителя Йордан
Иванов Костадинов; вписва нов учредителен акт.
430
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 6023/2000 вписа промени за
„Би Кей транс трейд“ – ООД: вписва намаляване
на капитала на дружеството от 630 000 лв. на 340
200 лв.; заличава като съдружник Красимир Ангелов Цветанов; вписва нов дружествен договор.
431
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от 9.Х.2007 г.
по ф.д. № 9736/2002 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Атена консулт – Лозан Младенов“
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като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от Лозан Димитров Младенов
на Кристин Илиева Белковска и я вписа като ЕТ
„Атена консулт – Кристин Белковска“.
432
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 1425/2002 вписа промени
за „Булдефенс“ – ООД: вписва прехвърляне на 170
дружествени дяла от Йордан Стоянов Стоилов на
Красимир Кирилов Ангелов и 170 дружествени дяла
от Петрослав Христов Геренски на ЕТ „Даринка
Ангелова“; заличава като съдружници Йордан
Стоянов Стоилов и Петрослав Христов Геренски;
вписва като съдружник ЕТ „Даринка Ангелова“ (рег.
по ф.д. № 481/2002 по описа на Ловешкия окръжен
съд); вписва промени в дружествения договор.
433
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10547/2002 вписа промени за „София
еърпорт център“ – АД: заличава като членове
на съвета на директорите Алън Дейвид Леви и
Весела Георгиева Кацарова; вписва като членове
на съвета на директорите Пепа Динева Димитрова, Деница Сашкова Илиева, Карим Хабра,
Томаш Салайка и Кристофър Зойнер; вписва като
председател на съвета на директорите Джулиън
Ричард Едуардс и като заместник-председател на
съвета на директорите и изпълнителен директор
Томаш Салайка; дружеството ще се представлява
от изпълнителните директори Джулиън Ричард
Едуардс и Томаш Салайка само заедно; вписва
промени в устава, приети на общото събрание
на акционерите, проведено на 8.Х.2007 г.
434
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9477/2002 вписа промени за „Интерпродукти“ – АД: заличава като членове на съвета
на директорите Стоян Ангелов Стоянов, Йончо
Георгиев Пеловски и Лъчезар Ангелов Петров;
вписва нов съвет на директорите в състав: Иван
Николов Иванов – изпълнителен директор, Хюсеин Хасан Енгер – зам.-председател, и Стефан
Петров Дичев – председтел; дружеството ще се
представлява от изпълнителния директор Иван
Николов Иванов; вписва промени в устава, приети
на общото събрание на акционерите, проведено
на 11.Х.2007 г.
435
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9477/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Интерпродукти“ – АД.
436
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 22.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9477/2002 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2005 г. на „Интерпродукти“ – АД.
437
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 8342/2007 вписа промени
за „София партнърс“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Григор Тонков Антов; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Григор Тонков Антов на
Елена Василева Шопова; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Елена Василева Шопова; дружеството ще се управлява и
представлява от Елена Василева Шопова; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
438
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18021/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Мирмакс – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Нови Искър“, кв.
Чепинци, ул. Отечество 3, с предмет на дейност:
производство и търговия на едро и дребно с хранителни и промишлени стоки, представителство
на лица в страната и в чужбина, експортна, консултантска, посредническа и рекламна дейност,
както и всякаква друга търговска дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Радослав Веселинов Иванов, който
го управлява и представлява.
439
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 11976/2007 вписа промяна за „Марти
88“ – ЕООД: премества седалището и адреса на
управление от Бургас, ул. Шейново 88, в София,
ул. Милин камък 22.
440
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 7917/97 вписа промени за
„ЕОН – БГ“ – ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на „ЕОН – БГ“ – ЕООД,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения от „Универсал – България“ – АД,
на Красимир Николов Цветанов; заличава като
едноличен собственик на капитала „Универсал – България“ – АД; заличава като управител
Христо Генков Христов; вписва като едноличен
собственик и управител Красимир Николов
Цветанов; вписва промяна на наименованието от
„ЕОН – БГ“ – ЕООД, на „Суис кредит“ – ЕООД;
вписва промяна в предмета на дейност: изготвяне
на кредитни доклади, проучване финансовото
състояние на юридически лица, консултантска
дейност в областта на икономическия анализ,
посредничество за сключване и изпълнение на
застрахователни и презастрахователни договори
(след получаване на необходимите лицензи),
маркетингови и мениджърски услуги, финансовосчетоводен анализ, банкови и финансово-счетоводни консултации на физически и юридически
лица, маркетингови изследвания, консултиране
в областта на приватизацията и инвестициите,
разработване на бизнеспланове и бизнеспрограми,
търговия в страната и в чужбина, външнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
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друга дейност, незабранена със закон; дружеството
ще се управлява и представлява от Красимир
Николов Цветанов.
441
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 9553/97 вписа промени за
„Метро груп“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от „Моудкуест лимитед“ на
„Отторнио инвестмънтс лимитед“; заличава като
съдружник „Моудкуест лимитед“; вписва като
едноличен собственик „Отторнио инвестмънтс
лимитед“; дружеството продължава дейността
си като „Метро груп“ – ЕООД; вписва нов дружествен акт; дружеството ще се управлява и
представлява от Милен Георгиев Николов.
442
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 14.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 11019/97 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Печатница София“ – ЕООД.
443
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 9597/99 вписа поемане на предприятието
на ЕТ „Христоз Начев“, собственост на Христоз
Янков Начев, от неговия наследник Лоза Димитрова Начева и я вписа като ЕТ „Лоза Начева“.
444
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 10095/99 вписа промени за
„С.М. Стайков“ – ООД: вписва прехвърляне на 30
дружествени дяла от Илия Димитров Менков на
Жорж Илиев Димитров; заличава като съдружник
Илия Димитров Менков; вписва като съдружник
и управител Жорж Илиев Димитров; премества
адреса на управление в София, район „Средец“,
ул. Ангел Кънчев 1; дружеството ще се управлява
и представлява от управителите Жорж Илиев
Димитров и Илия Димитров Менков заедно и
поотделно; вписва нов дружествен договор.
445
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 11083/2007 вписа промени
за „Ви Ес Ем“ – ООД: заличава като съдружник
и управител Митко Колев Георгиев; вписва като
съдружник и управител Александър Тодоров Гърков; дружеството ще се управлява и представлява
от Ивайло Атанасов Илиев и Александър Тодоров
Гърков заедно и поотделно.
446
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17876/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Геопринт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Изгрев“, бул. Самоков
80, бл. 306, ет. 15, ап. 73, с предмет на дейност:
полиграфически услуги, предпечат и реклама, одиторски и счетоводни услуги, вътрешна и външна
търговия, представителство на български и чуждестранни фирми, консултантска, маркетингова
и посредническа дейност, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
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неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Красимир Георгиев
Георгиев, който го управлява и представлява.
447
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17722/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Спагра“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. Марин
Дринов 2А, с предмет на дейност: внос, износ и
реекспорт на стоки, търговия на едро и дребно с
паркети, дюшеме, дървени и ламинирани плоскости, както и на стоки за широко потребление,
обработка, циклене и редене на паркет, дюшеме
и др., търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина,
търговски операции с недвижими имоти, маркетингова дейност, хотелиерство, ресторантьорство,
строителна дейност, изграждане и обзавеждане
на сгради (недвижими имоти), обмяна на валута,
както и всякаква друга дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Добрин Петров Грашев, който го
управлява и представлява.
448
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17959/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Ел Ен Ди“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Красно село“, ж.к. Борово, ул. Пирински проход
37, вх. А, ет. 5, ап. 25Б, с предмет на дейност:
изграждане и експлоатация на електродобивни
мощности, инвестиции и строителство на недвижими имоти и сгради, търговия със стоки и
услуги, външнотърговска и транспортна дейност,
маркетинг, рекламна дейност, търговска, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
50 0 0 лв., със съд ру ж ници Никола Георг иев
Рангелов и Лазар Атанасов Топалов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
449
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18222/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Водоканал комерс“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Изгрев“,
ул. Самоков 3, вх. 1, ет. 8, ап. 40, с предмет на
дейност: външно- и вътрешнотърговска дейност
във всички разрешени със закон форми и стоки,
консултантска и посредническа дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни
сделки, строителство, проектантска, инженерингова и инвестиционна дейност, спедиторски и
транспортни услуги и всякаква друга търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Петър Владиславов
Георгиев, който го управлява и представлява.
450
С о фи йс к и я т г р а дс к и с ъд н а о с нов а н ие
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
по ф.д. № 17930/2007 вписа в търговския ре-
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гистър дружество с ограничена отговорност
„Д.Е.В. – транс“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Витоша“, ул. Ген.
Суворов 28А, вх. А, ет. 10, ап. 59, с предмет на
дейност: транспортна дейност и услуги в страната
и в чужбина, спедиторска, външна и вътрешна търговия, внос на строителна техника и оборудване,
строително-ремонтна дейност, представителство
и агентство на чуждестранни и местни физически
и юридически лица, рекламна и маркетингова
дейност, дист рибу торст во, посредни ческа и
консултантска дейност, както и всякакви други
дейности, незабранени със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 15 000 лв., със
съдружници Десислава Спасенова Димитрова и
Емил Василев Димитров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
451
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18337/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ескейп дивелопментс“ – ЕООД, 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 покупко-продажба 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 закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Ангелос Теофанус, който го управлява
и представлява.
452
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17759/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Лейла – Гейли“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река,
бл. 15, вх. Е, ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност:
изработване на народни носии, вътрешна и международна търговия, търговско представителство
и посредничество, търговия с промишлени и
селскостопански стоки, комисионни сделки и
всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Георги Иванов Велчев
и Лиляна Галуцова Велчева и се управлява и
представлява от Георги Иванов Велчев.
453
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17787/2007 вписа в търговския регистър
дру жество с ог раничена отговорност „Доби
терм“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, кв. Орландовци,
ул. Свобода 10, с предмет на дейност: доставка,
монтаж и поддръжка на климатична, вентилационна и отоплителна техника, вътрешно- и
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външнотърговска дейност, търговско представителство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, производство и реализация
на промишлени стоки и предмети на бита, както
и всякаква друга незабранена със закон дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Цветан Александров
Грънчаров и Мартин Кирилов Сърбев и се управлява и представлява от Цветан Александров
Грънчаров.
454
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18153/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гаам“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Оборище“, ул. 11 август 3,
ап. 1, с предмет на дейност: отдаване под наем на
активи, консултантски и инженерингови услуги,
търговска дейност, вътрешна и външна търговия,
спедиция, рекламни и туристически дейности в
страната и в чужбина, представителство (без процесуално) и агентство на местни и чуждестранни
физически и юридически лица и организации,
сделки с интелектуална собственост, сервизна,
консултантска и кореспондентска дейност, както
и всякаква друга търговска дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 436 000 лв., внесен чрез непарична
вноска съгласно съдебно-техническа оценителна
експертиза, приета с определение от 31.Х.2007 г.
на Софийския градски съд по ф.д. № 541/2007,
с едноличен собственик на капитала „Глобал
ХЕМ“ – ЕООД, и се управлява и представлява
от управителя Александър Кирилов Георгиев.
455
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решението си от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 17263/2007 г. по партидата на „Кокетна“ – ЕООД, относно грешно
изписан предмет на дейност, който да се чете
„сделки с покупко-продажба на дрехи, аксесоари, кожени облекла и др., вкл. посредничество
при извършване на такива сделки, производство
на облекла и аксесоари с цел продажба, внос и
износ на облекла и аксесоари с цел продажба,
както и стоки в първоначален, преработен и
обработен вид, търговско представителство (без
процесуално) и посредничество на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
външноикономическа дейност и всякакви други
търговски сделки, незабранени със закон и за
които се изисква водене по търговски начин, а
когато има изискване за съответното разрешение
или лиценз, след снабдяване с такива“.
456
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 19460/94 вписа промяна
за „Строителство – К“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Красна поляна“, бул. Александър Стамболийски
227, ет. 2, офис.
457
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 23891/94 вписа промяна за „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД: вписва увеличение на
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капитала на дружеството от 62 046 584 лв. на
70 000 000 лв. чрез издаване на нови 7 953 416
поименни безналични акции с право на глас с
номинална стойност 1 лв. всяка една.
458
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 19.ХI.2007 г.
по ф.д. № 23891/94 вписа промяна за „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД: вписва промяна в чл. 16,
ал. 1 от устава на банката, приета на общо събрание на акционерите, проведено на 19.Х.2007 г.
459
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.Х.2007 г.
по ф.д. № 23891/94 вписа промяна за „Търговска
банка Инвестбанк“ – АД: вписва решението на
извънредното общо събрание на акционерите,
проведено на 19.Х.2007 г., за увеличение на капитала на дружеството от 62 046 584 лв. на 70 000
000 лв. чрез издаване на нови 7 953 416 поименни
безналични акции с право на глас с номинална и
емисионна стойност 1 лв. всяка една при отмяна
правото на акционерите по чл. 194, ал. 1 ТЗ.
460
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5466/2007 вписа промени за „Уебтех
Юръп“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Лозенец“, бул.
Никола Вапцаров 53Б, Мандарин офис център,
ет. 2, офис 6; вписва промяна на наименованието
на „Сейфчардж България“ – ЕООД.
461
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2367/89 вписа промяна за „Интернешънъл Асет Банк“ – АД: заличава като член на
надзорния съвет Младен Иванов Мутафчийски.
462
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г.
по ф.д. № 27108/91 вписа промяна за „Ес Ен
Би“ – АД: вписва увеличение на капитала от 65
380 лв. на 185 818 лв. чрез издаване на нови 120
438 обикновени поименни акции с номинална
стойност 1 лв. всяка една.
463
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1691/91 вписа промяна
за „Найд сити корп“ – ЕООД: вписва промяна в предмета на дейност: финансов лизинг,
придобиване и управление на дялови участия,
консултации на дружества относно капиталовата
им структура, промишлена стратегия и свързани
с това въпроси, както и консултации и услуги
относно преобразуване на дружества и сделки
по придобиване на предприятия, покупка на
вземания, произтичащи от доставка на стоки
или предоставяне на услуги и поемане на риска
от събирането на тези вземания (факторинг).
464
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 16263/92 вписа промени за „Ес едн Ди кемикълс, България холдинг“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25 000
д ру жес т вени д я ла, със та вл ява щ и 10 0 % о т
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капитала на дружеството, от „Ес енд Ди груп“
на „Ес енд Ди Фарма“ Лимитид; заличава като
едноличен собственик „Ес енд Ди груп“; вписва
като едноличен собственик „Ес енд Ди Фарма“
Лимитид; вписва промяна на наименованието
на „Ес енд Ди Фарма логистикс БГ“ – ЕООД;
вписва промяна в предмета на дейност: продажба
на едро на хуманни фармацевтични стоки, външно- и вътрешнотърговска дейност, комисионна,
консигнационна, складова дейност, маркетинг и
мениджмънт, представителство, посредничество
и агентство на български и/или чуждестранни
физически и/или юридически лица в България и
в чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. Вписва нов учредителен акт.
465
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 29.ХI.2007 г.
по ф.д. № 3821/93 вписа промени за „Торн“ – АД:
заличава като член на съвета на директорите
Иван Георгиев Станчев; вписва промяна в устава, приета с протокол от общото събрание на
акционерите, проведено на 26.ХI.2007 г.
466
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 14587/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Изнакур“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Изгрев“, ул. Акад. Методи Попов 76, вх. А, ет. 4,
ап. 10, с предмет на дейност: селски туризъм и
съпътстващите го дейности и услуги на територията на България и в чужбина, туроператорска
дейност и туристически услуги, хотелиерство и
ресторантьорство и съпътстващите го дейности
и услуги, промишлено и жилищно строителство,
проектиране, консултантска и инженерингова
дейност, строителни и строително-ремонтни
услуги, сделки с недвижими имоти, управление
и стопанисване на недвижими имоти, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба или отдаване под наем, маркетинг и
рекламна, комисионна, транспортна и спедиционна дейност, сделки с интелектуална собственост,
информационни, програмни услуги, покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в страната или в чужбина в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни юридически и физически лица,
транспортна дейност, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, външнотърговска
дейност, вкл. внос и износ, реекспорт, бартерни
и други външнотърговски сделки, разкриване и
експлоатация на магазини, кафетерии и заведения
за обществено хранене, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон, независим строителен надзор при проектиране и строителство.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5900 лв., със съдружници Наталиа Резонов, Татяна
Крутелкин, Дария Косова, Емилия СотниковаГерчиков, Олга Бандман, Ууве Сауга, Наталия
Куликова, Елена Викторовна Вайсберг-Таргулян,
София Зюнделевич, София Шафир, Александър
Полоцк, Владимир Кацман, Ървин Пол Рабин,
Евгени Александър Вайсберг, Виктор Борис Ривкин, Борис Вениамин Зюнделевич, Майкъл Ла-
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бунски, Мария Копиленко, Олександр Копиленко
и Сергей Гурйев и се управлява и представлява
от Наталиа Резонов.
467
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 5810/2002 вписа промени за „А2 – автомобили“ – ЕАД: вписва увеличение на капитала
на дружеството от 100 000 лв. на 195 000 лв., разпределен в 1950 обикновени акции на приносител
с право на глас с номинална стойност 100 лв. лв.
всяка една, чрез издаване на нови 950 обикновени
акции на приносител с право на глас с номинална
стойност 100 лв. всяка една; капиталът е увеличен с непарина вноска – вземане на стойност
3 890 322,12 лв. съгласно съдебно-оценителна
експертиза, приета с определение от 14.ХI.2007 г.
на Софийски градски съд по дело № 534/2007;
дружеството продължава дейността си като акционерно дружество „А2 – автомобили“ – АД;
вписва нов устав, приет на общото събрание на
акционерите, проведено на 14.ХI.2007 г.
468
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 3314/2002 вписа промяна за
„Път консултинг“ – ООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Цветна градина 5, вх. Б, ет. 7, ап. 22.
469
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 7940/2003 вписа промени за „Лъки
комерс – М“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Димитър Божидаров Йоневски на Огнян Иванов Манасиев; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Димитър Божидаров Йоневски; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Огнян
Иванов Манасиев; дружеството ще се управлява и
представлява от Огнян Иванов Манасиев; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
470
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 12883/2003 вписа промяна
за „Булемтекс“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 50 000 лв.
471
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 25.VI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 4578/2004 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Роуд инженеринг 2004“ – АД.
472
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4578/2004 вписа промени за „Роуд инженеринг 2004“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Атанас Стойнов Кисьов и
Ралица Георгиева Кръстева; вписва като членове
на съвета на директорите „Фърст агро“ – ЕООД,
представлявано от Мирослав Александров Илиев, и Моника Симеонова Рачева; дружеството
е със съвет на директорите в състав: председател – „Фърст агро“ – ЕООД, представлявано от
Мирослав Александров Илиев, Красимир Живков
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Сланчев и Моника Симеонова Рачева; дружеството
ще се представлява от изпълнителния директор
Моника Симеонова Рачева; вписва нов устав на
дружеството, приет на общото събрание на акционерите, проведено на 26.Х.2007 г.
473
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12846/2004 вписа промени за „АСМ – БГ
инвестиции“ – ЕООД: вписва като съдружник
„Сафин“ – АД (рег. по ф.д. № 365/2007 по описа на
Врачанския окръжен съд); вписва прехвърляне на
25 дружествени дяла от „АСМ – консулт“ – ООД,
на „Сафин“ – АД; дружеството продължава дейността си като „АСМ – БГ инвестиции“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
474
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 9071/2005 вписа промени
за „ИНССА“ – ООД: вписва прехвърляне на 1
дружествен дял от Валери Михайлов Белчински
на „ЕНИКК“ – ООД; заличава като съдружник
Валери Михайлов Белчински; вписва като съдружник „ЕНИКК“ – ООД (рег. по ф.д. № 8046/2002 по
описа на СГС); заличава като управител Каприел
Бойков Каприелов; вписва като управител Славена Христова Йорданова; дружеството ще се
управлява и представлява от Славена Христова
Йорданова; вписва нов дружествен договор.
475
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 924/2005 вписа промени за „Санта Марина“ – АД: заличава като членове на съвета на
директорите Дора Иванова Цолова, Марио Захариев Захариев и Анна Петрова Захариева; вписва
като членове на съвета на директорите Николай
Недялков Николов – изпълнителен директор,
Мариана Николаева Дойнова – председател, и
Нели Неделчева Динкова – член; вписва промени в устава; дружеството ще се представлява
от Николай Недялков Николов – изпълнителен
директор, Мариана Николаева Дойнова – председател, и Нели Неделчева Динкова – член, заедно
и поотделно, като за сделки над 100 000 лв. – поне
от двама заедно.
476
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 16.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 924/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Санта Марина“ – АД.
477
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 27.ХI.2007 г.
по ф.д. № 13834/2006 вписа промени за „Алегро
турс“ – ООД: премества седалището и адреса на
управление в София, район „Красно село“, бул.
Едуард И. Тотлебен 7, офис 201; вписва промени
в дружествения договор.
478
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10277/2007 вписа промяна за „Винком“ – АД: вписва увеличение на капитала на
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дружеството от 725 259 лв. на 4 345 259 лв. чрез
издаване на нови 3 620 000 обикновени поименни
акции с номинална стойност 1 лв. всяка една.
479
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 3188/2007 вписа промени
за „МР – енерджи“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Марияна Миткова
Божикова на Тереза Христова Пирова; заличава
като съдружник и управител Марияна Миткова
Божикова; вписва като съдружник Тереза Христова Пирова; дружеството ще се управлява и
представлява от Румяна Владова Кирчева; вписва
нов дружествен договор.
480
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18276/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рамзес груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, кв.
Разсадника, бл. 78, вх. Б, ет. 1, ап. 27, с предмет
на дейност: транспортна дейност, вътрешен и
международен туризъм, експлоатация на ресторанти, кафетерии, хотели, мотели, къмпинги,
паркинги и гаражи, комисионна, импресарска,
рекламна, спедиционна, складова и лизингова
дейност, представителство и посредничество на
лица и фирми в страната и в чужбина, търговска дейност, незабранена от законодателството.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Пламена Руменова Борисова, която го управлява
и представлява.
481
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18090/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Рис М 55“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, бл. 247, ет. 11, ап. 43, с предмет на дейност:
таксиметрови и транспортни услуги, управление и трансфер на интелектуална собственост,
посредничество, агентство, представителство,
консултантски услуги, обучение, оценки, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Румен Симеонов Стоименов, който го управлява
и представлява.
482
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18200/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ход – 8“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление София, район „Надежда“, ж.к. Свобода,
ул. Петър Панайотов 12, с предмет на дейност:
строителство, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, наемане на недвижими имоти,
отдаване под наем, преотдаване, както и всякакви
други търговски услуги, дейности и сделки, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
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срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Румен Иванов Димитров, който го
управлява и представлява.
483
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 17166/2007 вписа промени за „КДК“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик на капитала и управител Христо
Стоянов Петров; вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Христо Стоянов Петров на
Ференц Демек Шемер и 50 дружествени дяла от
Христо Стоянов Петров на Атила Чаба Бечкехази;
вписва като съдружници Ференц Демек Шемер и
Атила Чаба Бечкехази; дружеството продължава
дейността си като „КДК“ – ООД; вписва като
управител Атила Чаба Бечкехази; дружеството
ще се управлява и представлява от управителя
Атила Чаба Бечкехази и ще се представлява от
двамата съдружници Ференц Демек Шемер и
Атила Чаба Бечкехази заедно и поотделно; вписва
нов дружествен договор.
484
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18142/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Стоманекс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Искър“, ж.к. Дружба 1,
бл. 169, вх. А, ет. 7, ап. 21, с предмет на дейност:
проучване, проектиране и консултации в област
та на строителството, строителство на сгради
и съоръжения, външна и вътрешна търговия,
покупка, управление, обзавеждане, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, комисионни сделки,
консултантски, рекламни, информационни и
други услуги, инженерингова дейност в страната
и в чужбина, трансфер на технологии и ноу-хау,
както и всякаква друга дейност, незабранена
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Димитър Михайлов Барбов, който го
управлява и представлява.
485
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18684/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Калина – ВИП“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Люлин“, ж.к. Люлин,
бл. 813, вх. Д, ет. 1, ап. 97, с предмет на дейност:
производство на трикотаж и търговия с детски
стоки, внос и износ, производство и търговия на
едро и дребно с пластмасови изделия и гранулати,
изкупуване и преработка на вторични материали,
транспортни и спедиционни услуги, маркетинг
и реклама, търговско представителство, консултантски услуги и друга стопанска и търговска
дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Иван Димитров Димитров и Пенка Петрова Димитрова, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
486
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 17546/2007 вписа в търговския регистър
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дружество с ограничена отговорност „Бест продуктс“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Лозенец“, ул. Добри Войников 19,
ет. 2, ап. 3, с предмет на дейност: производство
и търговия със спортни, кожени, текстилни и
други стоки, дрехи, външна и вътрешна търговия и всякакви други незабранени със закон
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Ахмад Риаз,
Рана Тахир Абас, Ариф Мухамед, Тарик Махмуд
и Сохейл Анджум и се управлява и представлява
от Ахмад Риаз.
487
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18039/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Ди Пи
Вю“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, ул. Иван Денкоглу 3А,
с предмет на дейност: консултации в областта на
маркетинга и търговския маркетинг, вътрешна и
външна търговия със стоки и услуги, вътрешен
и международен транспорт, спедиция, търговия
с недвижими имоти, търговско посредничество
и представителство на наши и чуждестранни
физически и юридически лица, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Димитър Божилов Гаврилов и Филип
Красимиров Анастасов, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
488
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18354/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Конструкционес Пито 2007“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Кремиковци“, ж.к.
Ботунец, бл. 24, вх. А, ет. 2, с предмет на дейност: търговска дейност във всички разрешени
със закон форми с всякакви разрешени със закон стоки в страната и в чужбина, проектиране
и строителство, независим строителен надзор,
покупка и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска дейност – внос,
износ, реекспорт, представителство, комисионерство, спедиционна и транспортна дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Самуил Симеонов Тодоров и Огнян Иванов Илиев, който го управлява
и представлява.
489
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18049/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Данистрой“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Овча купел“, ж.к.
Овча купел, бл. 6, вх. Д, ет. 1, ап. 29, с предмет
на дейност: покупка, строителство, обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, покупка
на стоки и други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
строително-монтажни работи, производствена,
инвестиционна, маркетингова, консултантска,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки и всякакви

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7

други дейности и услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Алекси Милков Манолов, който го управлява и
представлява.
490
Софийският градски съд допуска поправка
на явна фактическа грешка в решение № 2
от 4.ХI.2005 г. по партидата на „Универ комплекс“ – ЕООД, относно фамилното име на едноличния собственик и управител Валентин Павлов
Константинов, което да се чете „Костадинов“.
491
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 3184/2003 вписа промени
за „Визибилити България“ – ЕООД: заличава
като у правител Веселин Григоров Василев;
дружеството ще се управлява и представлява от
Мария Керчева Иванова.
492
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.Х.2007 г. по ф.д. № 62/2003 вписа промяна за
„Ауто – хидравлика“ – ЕООД: вписва като управител Валери Василев Бочев, който ще управлява
и представлява дружеството.
493
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 12772/96 вписа промени
за „Бетих“ – ООД: вписва прехвърляне на 90
дружествени дяла от Йълмаз Дилавер на Садифе
Хюсеин Сюлейман; заличава като съдружник
Йълмаз Дилавер; вписва като съдружник Садифе Хюсеин Сюлейман; заличава като управител
Йълмаз Дилавер; вписва като управител Садифе
Хюсеин Сюлейман.
494
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение от 27.VII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 13015/99 на
проверения и приет годишен финансов отчет за
2006 г. на „Пазари Запад“ – ЕАД.
495
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 12.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11374/99 вписа промени за „Булгар – Рус“ – АД: заличава като член на съвета на
директорите и изпълнителен директор Димитър
Николов Тадаръков; вписва като член на съвета
на директорите и изпълнителен директор Димо
Николов Тодоров; вписва съвет на директорите
в състав: Димо Николов Тадаръков – председател и изпълнителен директор, Сергей Юриевич
Копейкин и Наталия Проданова Георгиева; дружеството ще се представлява от изпълнителния
директор Димо Николов Тадаръков.
496
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 11727/2000 вписа заличаването на „Център по качество, стандартизация
и метрология“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Оборище“, ул. Г.
С. Раковски 99.
497
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 14446/2000 вписа промени
за „Отговор – А“ – ЕООД: заличава като управител Димитър Георгиев Керанов; вписва като
управител Иван Димов Радков; дружеството ще се
управлява и представлява от Иван Димов Радков.
498
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8032/2000 вписа промени за „Блага
Благоева – 2000“ – ЕООД: вписва като съдружник
„Група технология на металите – Ангел Балевски“ – АД; вписва увеличение на капитала на
дружеството с апортна вноска от 5000 лв. на 3 300
000 лв. съгласно съдебно техническа-оценителна
експертиза, приета с определение от 13.VI.2007 г.
на Софийски градски съд по дело № 276/2007;
дружеството продължава дейността си като „Блага
Благоева – 2000“ – ООД; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Лозенец“,
ул. Ст. Л. Костов 3; вписва промяна в предмета
на дейност: производство на готово облекло и
трикотажни изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, представителство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
както и всякаква друга дейност, незабранена със
закон; вписва дружествен договор.
499
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 8671/2000 вписа промени
за „Интел 2000“ – ЕООД: заличава като управител Иво Велков Иванов; вписва като управител
Николета Андрей Андреева-Михова; вписва нов
учредителен акт.
500
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18724/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Петров билдинг енд финанс къмпани“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Лозенец“, ул. Стоян Заимов 15, ет. 4, ап. 9,
с предмет на дейност: строителство, търговия с
недвижими имоти, посредничество при покупко-продажби на недвижими имоти, счетоводни
услуги, търговия с облекла, обувки и аксесоари
към облеклото, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Емил Радков Петров,
който го управлява и представлява.
501
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 141, ал. 5 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2047/2002 вписа промяна
за „Агротрейд – 2000“ – ЕООД: заличава като
управител Виолета Методиева Георгиева-Галева.
502
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 1313/2002 вписа промени
за „Маг студио“ – ЕООД: вписва като управител
Кристин Красимиров Поповски; дружеството ще
се управлява и представлява от Кристин Красимиров Поповски.
503
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 8435/2002 вписа промени за „Рослин
партнърс България“ – АД: заличава като член
на съвета на директорите „ИД Индустриален
фонд“ – АД, представлявано от Борислав Любомиров Киров; вписва като член на съвета
на директорите „Профит мениджмънт“ – ООД
(рег. по ф.д. № 3987/2002 по описа на СГС),
представлявано от Любомира Петрова Панталеева-Евстатиева.
504
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5778/2003 вписа промени
за „Ювикс импрегнейшън“ – ЕООД: премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Искър“, Гара Искър, ул. 5007; вписва
промяна в учредителния акт.
505
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11158/2003 вписа промени за „Софтрейд
2003“ – ООД: заличава като съдружник Чарлс Хабиб Моркос; вписва прехвърляне на 6 дружествени
дяла от Чарлс Хабиб Моркос на Петър Петров
Георгиев; дружеството продължава дейността
си като „Софтрейд 2003“ – ЕООД, с едноличен
собственик на капитала Петър Петров Георгиев;
вписва нов учредителен акт.
506
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 11464/2003 вписа промени
за „Завод за стоманобетонови конструкции и изделия“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 425 197
дружествени дяла от „Нове индъстри“ – ЕООД, на
„Жп консулт“ – ЕООД; заличава като едноличен
собственик „Нове индъстри“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик „Жп консулт“ – ЕООД (рег.
по ф.д. № 16822/2007 по описа на СГС); вписва
промяна в учредителния акт.
507
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 28.ХI.2007 г. по
ф.д. № 12289/2004 вписа промени за „С Ин 4“ – АД:
вписва увеличение на капитала на дружеството
от 120 000 лв. на 540 000 лв. чрез увеличение
на номиналната стойност на акциите от 100 лв.
на 450 лв. всяка една; вписва промени в устава,
приети на общото събрание на акционерите на
16.ХI.2007 г.
508
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 14641/2000 вписа промени
за „Арт КАД“ – ООД: вписва прехвърляне на
дружествени дялове от наследниците на Владимир Димитров Гигов – Маргарита Константинова
Гигова и Дора Атанасова Гигова: на Александър
Георгиев Цокев – 3 дружествени дяла, на Арам
Берч Сетиян – 3 дружествени дяла, на Величка
Методиева Стойнова – 2 дружествени дяла, и на
Иван Петров Мартинов – 2 дружествени дяла;
заличава като съдружник Владимир Димитров
Гигов; вписва нов дружествен договор.
509
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 8607/2001 вписа промени
за „Искър сървиз“ – ЕООД: вписва като управител Стефан Томов Вълев; дружеството ще се
управлява и представлява от управителя Стефан
Томов Вълев.
510
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4021/2004 вписа промяна
за „А и Д дентал – амбулатория за първична
извънболнична стоматологична помощ – групова практика“ – ООД: променя наименованието
на „А и Д дентал – амбулатория за първична
извънболнична дентална помощ – групова практика“ – ООД.
511
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 11387/2004 вписа промени
за „Тара акаунт“ – ЕООД: вписва прехвърляне на
20 дружествени дяла от Тамара Веселинова Гергова на Десислава Владимирова Савиева; вписва
като съдружник Десислава Владимирова Савиева;
дружеството продължава дейността си като „Тара
акаунт“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
512
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 23.ХI.2007 г.
по ф.д. № 12187/2007 вписа промени за „Рипортър
България“ – ЕООД: променя наименованието на
„Репортер България“ – ЕООД; вписва промяна
в учредителния акт.
513
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 17872/2007 вписа промяна за „Шелдрейк
инвест“ – ООД: премества седалището и адреса
на управление от Панагюрище, ж.к. Оптикоелектрон 1, бл. 10, вх. Б, ет. 2, ап. 6, в София, ж.к.
Младост 4, бл. 428, вх. Б, ет. 5, ап. 48.
514
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 12253/2006 вписа промени
за „РВТ“ – ООД: заличава като съдружник Павел
Валентинов Радомирски; вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Павел Валентинов Радомирски на Роман Владимирович Висоцкий.
515
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 26.ХI.2007 г.
по ф.д. № 14946/2006 вписа промяна за „Телегруп
София“ – ЕООД: премества адреса на управление
в София, район „Младост“, бул. Никола Вапцаров
55, бл. Райфайзен банк, вх. единствен, ет. 1, офис
„Телегруп София“.
516
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10290/2006 вписа промени за „Бо Мар
фарма“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Мария Драгомирова Драгомирова
на Елена Игор Фиделска и 50 дружествени дяла
от Богдана Иванова Драгостинова на Елена Игор
Фиделска; заличава като съдружници Мария
Драгомирова Драгомирова и Богдана Иванова
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Драгостинова; дружеството продължава дейността
си като „Бо Мар фарма“ – ЕООД; вписва като
едноличен собственик на капитала Елена Игор
Фиделска; вписва промяна в предмета на дейност: търговия на дребно с лекарствени продукти.
Дружеството ще се управлява и представлява
от Богдана Иванова Драгостинова; вписва нов
дружествен акт (устав) на дружеството.
517
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 3144/2007 вписа промени
за „Интер – 07“ – ЕООД: премества седалището и
адреса на управление от район „Красно село“, ул.
Дамян Груев 19, в район „Нови Искър“, с. Световрачене, ул. Дружба 3, вх. А, ет. 1, ап. 3; вписва
актуализиран учредителен акт на дружеството.
518
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 7038/2007 вписа промени
за „Г 56 дивелъпмънтс“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 4200 дружествени дяла от „Групо Г56
България“ – ООД, на „АМСИ промосио и абитатже“ – АД; вписва като съдружник „АМСИ промосио и абитатже“ – АД; дружеството продължава
дейността си като „Г 56 дивелъпмънтс“ – ООД;
вписва нов дружествен договор.
519
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 11062/2007 вписа промени
за „Ай Ти уъркс“ – ООД: вписва прехвърляне на
18 дружествени дяла от Илиян Панчев Стоянов
на Иво Пламенов Тасев и 15 дружествени дяла
от Илиян Панчев Стоянов на Пламен Веселинов
Пасков; заличава като съдружник Илиян Панчев
Стоянов; вписва промяна в дружествения договор.
520
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 7926/2007 вписа промени
за „Инфрабилд Царево“ – ООД: премества седалището и адреса на управление в София, район
„Витоша“, бул. България 102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 2, офис 22; заличава като управител
Божидар Костадинов Лесновски; вписва като
управител Бранимир Василев Петров, който ще
управлява и представлява дружеството; вписва
нов дружествен договор.
521
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 11994/2002 вписа промени
за „Галакси филмс“ – ООД: вписва прехвърляне
на 50 дружествени дяла от Ирина Димитрова
Симеонова на Валери Борисов Симеонов и 50
дружествени дяла от Симеон Борисов Симеонов
на Валери Борисов Симеонов; заличава като съдружници Симеон Борисов Симеонов и Ирина
Димитрова Симеонова; вписва като едноличен
собственик Валери Борисов Симеонов; дружеството продължава дейността си като „Галакси
филмс“ – ЕООД; премества седалището и адреса
на управление в София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 194, вх. В, ет. 10, ап. 78; вписва
нов устройствен статут.
522
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 3997/2002 вписа промяна
за „Софтър СТ“ – ООД: допълва предмета на
дейност със „строителство, довършителни работи
и продажба“.
523
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 12146/2003 вписа заличаване на „Интеркемикал“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Младост“,
бул. Цариградско шосе 117А.
524
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 9623/2003 вписа промени за
„Перла мениджмънт“ – ЕООД: премества адреса
на управление в София, район „Средец“, ул. Славянска 2; заличава като управител Рангел Вълев
Марков; вписва като управител Велислав Христов
Станчев; вписва изменения в учредителния акт.
525
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.ХI.2007 г. по ф.д. № 8270/2004 вписа промени
за „Тог холдинг“ – ЕООД: заличава като управител Весела Михайлова Пенкова; вписва като
управител Людмил Ангелов Илков; дружеството
ще се управлява и представлява от управителите
Павел Тихомиров Пенчев и Людмил Ангелов
Илков заедно и поотделно, като когато се касае
за разпореждане със суми и имущество на дружеството над 2000 лв., управителите ще подписват
само заедно, а за разпоредителни или обременителни сделки под 2000 лв. управителите могат да
действат поотделно.
526
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 6828/2004 вписа промени
за „Евро метал СК“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Светослава Петрова
Костадинова на Елица Иванова Бишкова; заличава като съдружник и управител Светослава
Петрова Костадинова; вписва като съдружник и
управител Елица Иванова Бишкова; вписва нов
дружествен договор; дружество ще се управлява и
представлява от Кирил Иванов Бишков и Елица
Иванова Бишкова заедно и поотделно.
527
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 13158/2004 вписа промени
за „Булбаск“ – ООД: премества седалището и
адреса на управление от София, район „Красно
село“, бул. Македония 7, ет. 1, ап. 3, във Велико
Търново, ул. Стефан Стамболов 57, ет. 2; вписва
промени в дружествения договор.
528
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 13047/2004 вписа промени
за „Маякс – 2004“ – ЕООД: премества седалището
и адреса на управление в София, район „Овча
купел“, ж.к. Овча купел, бл. 612, вх. А, ет. 1, ап. 1;
вписва нов учредителен акт.
529
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 12266/2003 вписа промени
за „СТБ – 3“ – ЕООД: заличава като управител
Владимир Иванов Сеизов; вписва като управител
Лъчезар Асенов Милатинов, който ще управлява
и представлява дружеството.
530
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18165/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „ДБ
контролинг“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Надежда“, ж.к. Надежда, бл. 426А, вх. Б, ет. 1, ап. 17, с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
реекспорт, търговско представителство на български и чуждестранни физически и юридически лица,
счетоводно обслужване, административни услуги,
бизнеспланиране, туроператорски и туристически
услуги, рекламна дейност, хотелиерство, ресторантьорство, строителни и строително-ремонтни
услуги, издателска, промотърска, продуцентска
дейност, търговия с продукти на интелектуална
собственост и авторски права, комплексно оборудване, услуги, свързани с екологични проекти
и поддържане чистотата на населените места,
франчайзинг, както и всякаква друга незабранена
със закон или друг нормативен акт стопанска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Диана Тодорова Беджева-Лучева, която
го управлява и представлява.
531
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17615/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „Елко БГ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София,
район „Лозенец“, ул. Златен рог 22, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и складови сделки, туристическа и
хотелиерска дейност, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
придобиване, управление, експлоатация и разпореждане с недвижими имоти, предприемачество,
проектиране, проучване, строителство, интериор
и експлоатация на жилищни, административни и
стопански сгради, посредничество при покупкопродажба на движими вещи и недвижими имоти
и ограничени вещни права върху тях, както и
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Елени Поликарпу и
Костас Хрисостому, които го управляват и представляват заедно.
532
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18034/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Нова интернешънал“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Лозенец“, ул. Крум
Попов 61, ет. 3, с предмет на дейност: иновации,
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производство и внедряване на съоръжения и
технологии за опазване на околната среда, реализация на екопроекти, производство, вътрешна
и външна търговия, патентна, лизингова, научноинформационна, инженерингова, конструкторска,
комисионна, складова и спедиторска дейност,
сделки с интелектуална собственост, търговия
на едро и дребно, внос, износ и реекспорт,
франчайзинг, транспортна дейност – превоз на
пътници и товари, ново строителство и ремонт,
вътрешна архитектура и дизайн, инженерингова
дейност и проектантска дейност, хотелиерство,
ресторантьорство и туризъм (след снабдяване с
лиценз), брокерска (без ценни книжа), лизингова
и маркетингова дейност, търговско представителство и посредническа дейност, представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица, производство и реализация на
всякакви стоки и услуги, за които няма законови
забрани в страната и в чужбина. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Александр Александрович Новожилов
и Цанко Василев Василев, които го управляват
и представляват.
533
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18315/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ковекс БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Лавеле
32, ет. 5, с предмет на дейност: консултантска и
организационна дейност, комисионерство, организиране на конференции и мероприятия, внос
и износ, строителство, ремонт и поддръжка на
сгради, сервизна дейност, транспорт и логистика,
застрахователна и посредническа дейност, както
и всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Пламен Иванов Веселинов, който го
управлява и представлява.
534
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18707/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Проинласа интернационал България“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление София, район
„Лозенец“, ул. Бисер 2, ет. 2, ап. 5, с предмет на
дейност: осъществяването на дейности, свързани
с недвижими имоти и градоустройство, придобиването и продажбата на недвижимо имущество от всякакъв вид и неговата експлоатация,
застрояване и промотиране, както и отдаването
им под наем като цял блок или като отделни
етажи и помещения, притежаването, придобиването, прехвърлянето и отчуждаването на
всякакви акции, дялове, облигации или ценни
книжа, като може да придобива всички блага,
които биха произлезли от тях, всичко това се
реализира от дружеството за негова сметка с
изключение на дейностите – обект на банковото
законодателство, институциите за колективни
инвестиции и фондовата борса, промотирането на
индустриални и търговски сделки и предприятия
и такива, свързани с недвижимото имущество,
както и предоставянето на консултантски услуги,
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информация и консултации относно посочените
дейности, дейностите, включени в предмета на
дейност, могат да бъдат цялостно или частично
развити директно или индиректно, вкл. чрез
участие в други дружества със същия или подобен
предмет на дейност, както и всякаква друга незабранена със закон дейност, изключват се всички
дейности, за упражняването на които по закон
има специални условия, на които дружеството
не отговаря. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Хосе Габриел Ласа Аяни и се управлява и представлява от управителя Гонзало Дел
Барио Абадие.
535
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18016/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Дара адвъртайзинг“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Слатина“,
ж.к. Редута, ул. Острец 24, вх. А, ет. 2, ап. 5,
с предмет на дейност: вътрешна търговия на
едро и дребно, външна търговия, внос и износ,
представителство, посредничество и агентство
на местни и чуждестранни физически и юридически лица, транспортна и спедиторска дейност
в страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, рекламна дейност, услуги за управление
на собственост и услуги, свързани с посочените
дейности, както и всякакви други дейности, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала Елена Стоянова Грекова, която го
управлява и представлява.
536
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с определение по
ф.д. № 8514/2007 вписа промяна за „Комакс
2002“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление от Монтана, ул. Нишка 15, в
София, район „Витоша“, ж.к. Борово, ул. Ген.
Стефан Тошев 74.
537
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 13938/2007 вписа промени
за „Джордан енд Хил“ – ООД: вписва прехвърляне на 50 дружествени дяла от Петър Иванов
Хранков на Николай Георгиев Йорданов; заличава като съдружник и управител Петър Иванов
Хранков; променя наименованието на „Пегас
консулт“ – ЕООД; дру жеството продъл жава
дейността си като „Пегас консулт“ – ЕООД, с
едноличен собственик на капитала Николай Георгиев Йорданов; дружеството ще се управлява
и представлява от Николай Георгиев Йорданов;
вписва промяна в предмета на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
внос и износ на стоки, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество на чуждестранни и български
юридически лица, комисионни, спедиционни,
превозни сделки, стоков контрол, туристическа,
ваканционна и екскурзионна дейност, хотелиерство и ресторантьорство, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,

С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, развитие на нови
технологии, създаване на иновативни продукти,
трансфер на нови технологии, внедряване на иновационни производствени методи, подготовка и
реализация на проекти по различни оперативни
програми по структурните фондове на ЕС, изграждане и внедряване на възобновяеми източници и енергия, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон; премества седалището и
адреса на управление в София, район „Триадица“,
ул. Асен Найденов 11А; вписва учредителен акт.
538
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18302/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ВМГ – мениджмънт“ – ООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Слатина“, ж.к. Гео
Милев, ул. Александър Жендов 6, с предмет на
дейност: строителство и строително-ремонтна
дейност, конструкторска дейност, консултантски
услуги, външнотърговска и външноикономическа
дейност в пълен обем, мениджмънт и покупкопродажба на недвижими имоти, търговско представителство, посредничество и агентство, както
и всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Вълчев Иванов,
Веселин Пламенов Йорданов и Георги Николов
Ангелов, които го управляват и представляват
само заедно.
539
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 12419/2007 вписа промени за „Фрийкат“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Францеск Чавиер
Форнейс А дмейа на „Витоша инверсионс и
иммоблес“ – ООД; вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Джорди Ойе Рока на „Витоша инверсионс и иммоблес“ – ООД; вписва
прехвърляне на 25 дружествени дяла от Мария
Мерсе Матеу Оливейа на „Витоша инверсионс
и иммоблес“ – ООД; заличава като съдружници
Францеск Чавиер Форнейс Адмейа, Джорди Ойе
Рока и Мария Мерсе Матеу Оливейа; вписва
като едноличен собственик „Витоша инверсионс
и иммоблес“ – ООД, със седалище Испания;
дру жеството продъл жава дейност та си като
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Фрийкат“ – ЕООД, и се управлява и представлява от управителите Францеск Чавиер Форнейс
Адмейа и Джорди Ойе Рока заедно и поотделно;
вписва нов учредителен акт.
332
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17767/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сабина Марица консулт“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, ул. Христо Белчев
2, ет. 5, офис 34, с предмет на дейност: вътрешна
и външна търговия, производство и продажба на
всякакъв вид стоки и изделия в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и складови сделки, търговско представителство, посредничество и агентство на местни
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и чуждестранни физически и юридически лица,
превоз на пътници и товари в страната и в чужбина със собствен и нает транспорт, изграждане
и експлоатация на производствени предприятия,
всички други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала и
управител Сабина Иванова Чешмеджиева, която
го управлява и представлява.
333
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18335/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Граво
принт“ – ООД, със седалище и адрес на управление София, район „Подуяне“, ж.к. Сухата река,
бл. 120, вх. Б, ет. 4, ап. 43, с предмет на дейност:
проектиране и оформление на отличия и награди,
лазерно и механично рязане и гравиране, офсетов,
дигитален, широкоформатен, трансферен и ситопечат, рекламни подаръци, интериорна реклама,
външна и вътрешна реклама, проектиране и производство на плакети и награди с всевъзможна
форма – пълно рекламно обслужване, дизайн,
предпечат и печат на рекламни материали, торбички и полиетиленова хартия, мултимедийни
презентации и всичко свързано с рекламата, вкл.
баджове, дисплеи, поставки и др., всякаква друга
търговска дейност, за която няма изрична законова забрана. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., със съдружници Петър Евтимов
Пеловски и Виктория Веселинова Пеловска и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
334
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18031/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Фармдедикт“ – ООД, със седалище и адрес на управление
София, ж.к. Дианабад, бл. 5Б, вх. 1, ет. 1, ап. 2, с
предмет на дейност: търговия със стоки и услуги
в страната и в чужбина, предоставяне на консултантски и маркетингови услуги, посредническа
дейност, преводи от български език на чужди
езици и от чужди езици на български език (преводаческа дейност), търговско представителство,
сделки с вещни права, права на индустриалната
и интелектуалната собственост, както и други
дейности, незабранени с нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
със съдружници Гергана Симова Семова, Гергана
Златева Райкова, Петко Христофоров Конакчиев
и Паола Гардини и се управлява и представлява
от Гергана Симова Семова.
335
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17334/2007 вписа в търговския регистър дружество с ограничена отговорност „ДУИНГЗ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление София, район „Сердика“, ул. Козлодуй 69, ет. 5, с предмет
на дейност: архитектурна и инженерна дейност,
строителна и проектантска дейност, вътрешен и
външен дизайн, дизайн на мебели, индустриален
дизайн, уеб дизайн, графичен дизайн, мултимедия
и интерактивен дизайн (анимация, видео, музика,
игри), компютърно програмиране, продуцентска
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дейност, търговия с автомобили и други МПС и
автомобилни аксесоари, отдаване на автомобили
и други МПС под наем (рент-а-кар), покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, управление на недвижими имоти, хотелиерство и ресторантьорство, 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, рекламни, импресарски и други услуги,
както и други дейности, незабранени със закон,
като дейностите, за чието упражняване се изисква
разрешително или лиценз, ще бъдат упражнявани
след получаването му. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Силвия Атанасова Лазарова-Плахенборх и Алард
Плахенборх и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
336
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по
ф.д. № 18130/2007 вписа в търговския регистър
дружество с ограничена отговорност „Модеко
интернешънъл“ – ООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Триадица“, ул. Цар
Асен 44, с предмет на дейност: проектиране,
производство и продажба на мебели, интериорен
дизайн, търговия със стоки и услуги, маркетингова и рекламна дейност, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Ренета Димитрова Стоянова и Ваня Димитрова
Червенкова и се управлява и представлява от
съдружниците заедно.
337
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 2890/2007 вписа промени за „ЛГ рейл
сървисис“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Любомир Стойнов Гарчев на
Димитър Любомиров Гарчев; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от Любомир Стойнов Гарчев на Йорданка Любомирова Гарчева; заличава
като едноличен собственик и управител Любомир
Стойнов Гарчев; дружеството продължава дейността си като „МДЛ къмпани“ – ООД; вписва
като съдружници Димитър Любомиров Гарчев и
Йорданка Любомирова Гарчева; вписва промяна
на предмета на дейност: консултантски услуги в
областта на инвестициите и управлението, търговска дейност – търговия на едро и дребно и търговско посредничество, финансово посредничество,
спомагателни дейности, свързани с финансово
посредничество, операции с недвижими имоти,
дейности по проектно-програмно осигуряване и
свързани с тях услуги, всякакви други дейности и
услуги, незабранени със закон; дружеството ще се
управлява и представлява от управителите Димитър Любомиров Гарчев и Йорданка Любомирова
Гарчева; вписва нов дружествен договор.
338
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 14366/2007 вписа промени
за „Сокър“ – ЕООД: премества седалището и адреса на управление в София, район „Лозенец“, ул.
Крум Попов 84; вписва нов дружествен договор.
339
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17991/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тренев 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, ул. Студен
кладенец 7, с предмет на дейност: електроуслуги,
производство и търговия с всякакъв вид стоки и
услуги, търговско представителство и посредничество, реклама, консултантски услуги, строителна дейност, транспортна дейност, хотелиерство,
ресторантьорство, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Александър Георгиев
Тренев, който го управлява и представлява.
340
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от 21.ХI.2007 г.
по ф.д. № 17513/2007 вписа в търговския регистър еднолично акционерно дружество „Правен
свят“ – ЕАД, със седалище и адрес на управление
София, район „Триадица“, бул. Патриарх Евтимий
80А, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия на едро и дребно със стоки
на вътрешния и външния пазар, инженерингова,
проектантска, издателска, полиграфска, рекламна,
импресарска, консултантска дейност, спедиторска
и транспортна дейност, посредничество и агентство и всякакъв вид други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 50 000 лв., разпределен в 5000 поименни
акции с право на глас с номинална стойност 10 лв.,
с едноличен собственик на капитала сдружение
„Асоциация за хармонизация на правото“, със
съвет на директорите с мандат 3 години в състав:
Мария Стойчева Вълканова – председател, Искра
Милкова Пепелджийска, Гергина Банкова Господинова и Патя Петрова Василева и се управлява
и представлява от изпълнителния директор Искра
Милкова Пепелджийска.
341
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18042/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Бриджкорп две“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Средец“, бул. Васил
Левски 79, ет. 4, с предмет на дейност: придобиване, разпореждане и маркетинг на недвижими
имоти, строителство и финансиране изграждането
и управлението на недвижими имоти, лизингови и
консултантски услуги, търговско посредничество
и представителство, комисионни и спедиционни
услуги, сделки с интелектуална собственост,
всякаква друга дейност, незабранена със закон.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
„Бриджкорп“ – АД, и се управлява и представлява от управителя Ричард Уилям Макдоналд.
342
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17740/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Венто Джи“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Младост“, ж.к. Младост
3, бл. 365, вх. 1, ет. 3, ап. 8, с предмет на дейност:
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покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, производство и монтаж на вентилационна,
х ладилна и к лиматична тех ника, т ърговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни физически и юридически лица,
консултантска, информационна и маркетингова
дейност, комисионна дейност, търговско посредничество, всякаква друга дейност, за която няма
законова забрана. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Десислав Господинов
Динев, който го управлява и представлява.
343
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 3809/2006 вписа промени за „Емералд хоспиталити“ – ЕООД: вписва
увеличаване на капитала на дружеството от
5000 лв. на 7 828 300 лв.; капиталът е увеличен
с непарична вноска на стойност 7 823 320 лв.
съгласно съдебно-техническа оценителна експертиза, приета с определение от 2.ХI.2007 г.
на Софийския градски съд, фирмено отделение,
1 състав, по дело № 560/2007; вписва като съдружници „Сайформ Инвестмънтс“ – Лимитид,
Кипър, и „Чарм Лък Инвестмънтс“ – Лимитид,
Сейшелски острови; дружеството продължава
дейността си като дружество с ограничена отговорност „Емералд хоспиталити“ – ООД; вписва
нов дружествен договор.
344
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2973/2005 вписа промени
за „Ню билдинг“ – ООД: вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от „ВИПбилд“ – ООД,
на Георги Илиев Георгиев; вписва прехвърляне
на 25 дружествени дяла от „ВИПбилд“ – ООД,
на Александър Боянов Бонев; заличава като съдружник „ВИПбилд“ – ООД; премества адреса
на управление в София, район „Слатина“, ул.
Професор Цветан Лазаров 13, офис 701; вписва
нов дружествен договор.
345
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 16949/94 вписа промени
за „ЕИС – Бул“ – ЕООД: вписва прехвърляне
на всичките 51 дружествени дяла от Станю Стефанов Станев на „Рекс груп“ – ООД; заличава
като едноличен собственик на капитала Станю
Стефанов Станев; вписва като едноличен собственик на капитала „Рекс груп“ – ООД; вписва
нов учредителен акт на дружеството.
346
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от 8.ХI.2007 г.
по ф.д. № 25615/93 вписа прехвърляне на предприятието на ЕТ „Катекс – Катя Такова“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Катекс гарден“ – ЕООД.
347
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 16.ХI.2007 г.
по ф.д. № 10405/93 вписа промяна за „Минпроект“ – ЕА Д, с държавно имущество: вписва
у величение на капитала на дру жеството от
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66 921 лв. на 1 000 000 лв. чрез издаване на нови
933 079 обикновени поименни акции с номинална
стойност 1 лв.
348
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 15019/92 вписа заличаването на „Санико“ – ООД.
349
Софийският градски съд допуска поправка на
явна фактическа грешка в решение от 17.IХ.2005 г.
по ф.д. № 8558/92 по партидата на „Уни експортимпорт“ – ЕООД, относно фамилното име на Ле
Хо Хан, което следва да се чете „Ле Хо Ханг“.
350
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.ХI.2007 г. по ф.д. № 2263/90 вписа промени
за „Фадата“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от „Рейнолдс интернешънъл
инвестмънтс“ – ООД, на Анри Моис Леви; вписва
прехвърляне на 6 дружествени дяла от „Рейнолдс
интернешънъл инвестмънтс“ – ООД, на Бойко
Христов Кочев; вписва прехвърляне на 6 дружествени дяла от „Рейнолдс интернешънъл инвестмънтс“ – ООД, на Ренета Бориславова Екимска; вписва прехвърляне на 6 дружествени дяла от
„Рейнолдс интернешънъл инвестмънтс“ – ООД, на
Александър Костов Андреев; вписва прехвърляне
на 6 дружествени дяла от „Рейнолдс интернешънъл
инвестмънтс“ – ООД, на Петър Димитров Петров;
вписва прехвърляне на 6 дружествени дяла от
„Рейнолдс интернешънъл инвестмънтс“ – ООД, на
Андрей Таков Костов; заличава като съдружник
„Рейнолдс интернешънъл инвестмънтс“ – ООД,
САЩ; вписва промяна в името на съдружника
Александър Костович Андреев, което следва да
се чете „Александър Костов Андреев“; вписва
нов дружествен договор.
351
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 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 5128/90
вписа прекратяването на „Интер – Кредо“ – ООД,
и го обявява в ликвидация с ликвидатор Стефан
Атанасов Атанасов и определя срок за ликвидацията 6 месеца.
352
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 8421/90 вписа промени
за „Бонев – софт – оди т инг“ – ООД: вписва
прехвърляне на дялове: Димитър Лазаров Конев прехвърля на Иванка Георгиева Конева 1/3
идеална част от придобитите по наследство от
общия им наследодател Лъчезар Конев 14 дружествени дяла, Димитър Лъчезаров Конев като
пълномощник на Гергана Лъчезарова Конева
прехвърля на Иванка Георгиева Конева 1/3 идеална част от придобитите по наследство от общия
им наследодател Лъчезар Конев 14 дружествени
дяла; вписва като съдружник Иванка Георгиева
Конева; заличава като управител Живко Бонев
Бонев; вписва като управител Валентин Живков
Бонев; заличава като съдружник и управител
Лъчезар Димитров Конев; дружеството ще се
управлява и представлява от Траяна Димитрова Христова, Тодор Естов Христов и Валентин
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Живков Бонев заедно и поотделно; вписва промяна
на предмета на дейност: финансово-счетоводни
услуги, организиране на счетоводно отчитане и
съставяне на финансови отчети, консултации и
обучение, производство, реализация и внедряване
на софтуер за финансово-счетоводна дейност и
друго приложно и системно програмно осигуряване и информационни системи, компютърни и
информационни услуги, мениджмънт, маркетинг,
търговско представителство и посредничество,
внос и износ, както и всякаква друга дейност,
незабранена със закон.
353
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17937/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Чучук – инженеринг 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Люлин“,
ж.к. Люлин 9, бл. 914А, ет. 7, ап. 20, с предмет
на дейност: авторемонтни и автокозметични
услуги, консултантска дейност, топлотехника
и инженеринг, проектиране и изграждане на
обекти, производство, преработка и търговия
на едро и дребно с всички видове продукция,
нови и употребявани автомобили и резервни
части, туроператорска, туристическа агентска
дейност, ресторантьорство и хотелиерство (след
издаване на съответния лиценз), транспортна,
спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество на български и
чуждестранни юридически лица, всякаква друга
дейност и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала и управител
Йордан Борисов Йорданов, който го управлява
и представлява.
354
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 12271/2006 вписа промени
за „Калтурс София“ – ЕООД: вписва промяна на
наименованието от „Калтурс София“ – ЕООД,
на „Фокус груп логистик“ – ЕООД; премества
седалището и адреса на управление в София,
район „Триадица“, ул. Цар Асен 101, ет. 4, ап. 10;
вписва промяна на предмета на дейност: туроператорска и турагентска дейност (след получаване
на лиценз), международни туристически услуги
и консултации, хотелиерска дейност, квартирно
бюро, меж ду народен транспорт и спедици я,
карго превози и логистика, външно- и вътрешнотърговска дейност, внос и износ на всякакви
промишлени стоки и услуги, посредничество и
агентство на местни и чуждестранни физически
и юридически лица в страната и в чужбина и
всички други дейности и услуги, разрешени със
закон; вписва нов учредителен акт.
355
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 11249/2006 вписа промени за „Виста
трейд“ – ЕООД: премества седалището и адреса
на управление в София, район „Подуяне“, ж.к.
Сухата река, бл. 39, вх. В, ет. 1, ап. 25; вписва
промени в учредителния акт.
356
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Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1374/2006 вписа промени за „Юниливър България холдинг“ – ЕООД:
заличава като управители Томас Грунцке, Янко
Илиев Кръндаров и Валентин Пауна; вписва като
управители Петър Александър Йорк Хофман,
Фулвио Гарнери и Александра Олару.
357
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5376/2006 вписа промени
за „Амфора капитал“ – ЕООД: вписва увеличение на капитала на дружеството от 5000 лв. на
50 000 лв.; вписва нов учредителен акт.
358
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
20.ХI.2007 г. по ф.д. № 8166/2006 вписа промени
за „Булбар“ – ЕООД: вписва прехвърляне на 50
дружествени дяла от Генади Петров Дериволков
на Любомир Генадиев Крушкин; заличава като
едноличен собственик на капитала и управител
Генади Петров Дериволков; вписва като едноличен
собственик на капитала и управител Любомир
Генадиев Крушкин, който ще управлява и представлява дружеството.
359
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.ХI.2007 г. по ф.д. № 2816/2006 вписа промени
за „Савакинженеринг“ – ЕООД: вписва промяна
в седалището и адреса на управление – София,
район „Слатина“, бул. Шипченски проход 65, ет.
4, офис 12; вписва нов учредителен акт.
360
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 1576/2005 вписа промени
за „Томи – Бо“ – ООД: вписва прехвърляне на 25
дружествени дяла от Тодор Димитров Тодоров
на Милко Сергеев Георгиев; заличава като съдружник и управител Тодор Димитров Тодоров;
вписва като едноличен собственик на капитала
Милко Сергеев Георгиев; дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с
ограничена отговорност „Томи – Бо“ – ЕООД,
и се управлява и представлява от управителя
Милко Сергеев Георгиев.
361
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 10312/2005 вписа промени
за „Кю Делта“ – ООД: вписва прехвърляне на 10
дружествени дяла от „Ку Вара“ – ОУ, на „Гилд
арбитраж“ – АС; заличава като съдружник „Ку
Вара“ – ОУ; вписва като съдружник „Гилд арбитраж“ – АС; вписва нов дружествен договор.
362
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18043/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Химическа компания“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление София, район „Надежда“,
ж.к. Лев Толстой, бл. 54, вх. Д, ет. 1, ап. 95, с
предмет на дейност: производство на стоки с цел
продажба, импорт, експорт и реекспорт, комиси-
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онни, спедиционни и превозни сделки, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
ремонт и реконструкция на обекти и всякакви
други дейности, разрешени със закон (след снабдяване с лиценз и разрешителни, за които се
изискват такива). Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Величка Лазарова Спасова, която го управлява и представлява.
363
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18112/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лебарска чука“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, бл. 196, ет. 8, ап. 31, с предмет на
дейност: производство и продажба на тестени
изделия и закуски, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, хотелиерски,
туристически и ресторантьорски услуги, както
и всякакви други дейности, незабранени със
закон, а за упражняване на дейности, за които
законът изисква специален режим, дейността
ще се развива след съответните разрешителни
и лицензии. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала и управител Иван Петков Михалков,
който го управлява и представлява.
364
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18228/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лазурит пропъртис“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление София, район „Триадица“,
ж.к. Стрелбище, бл. 9А, ет. 2, ап. 6, с предмет
на дейност: добив на инертни материали (след
съответните разрешителни), търговия с недвижими имоти, консултантски услуги, производство
и реализация на промишлени изделия, стоки за
широко потребление и търговска реализация, товарни и пътнически превози, транспортни и таксиметрови услуги, разносна търговия, производство,
пласмент и снабдяване с плодови, зеленчукови,
тестени и месни произведения за населението,
външно- и вътрешнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, транспортна и спедиторска дейност,
проектиране, строителство, комуникации, услуги
за населението, всякаква друга дейност, незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала и управител Лазар Атанасов Топалов,
който го управлява и представлява.
365
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18447/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Джи Кей
дистрибютърс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Витоша“, бул. България
102, Бизнес център „Белисимо“, ет. 4, офис 44, с
предмет на дейност: внос, дистрибуция, продажби
и маркетинг на различни стоки, вътрешна и външна търговия, представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
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България и в чужбина, всякаква друга дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик
на капитала „Карелия България“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от управителите Андреас Георгиос Карелиас и Ефстатиос Георгиос
Карелиас заедно и поотделно.
366
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18223/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Зет Ес 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Триадица“, ул. Верила
1, ет. 1, ап. 5, с предмет на дейност: производство,
продажба и търговия със стоки в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, строителна и
архитектурна дейност, туристическа, рекламна,
ресторантьорска дейност, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Цветан
Серафимов, който го управлява и представлява.
367
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 18170/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност
„Йозала“ – ЕООД, 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, вътрешен
и международен туризъм, ресторантьорство и
хотелиерство, външна и вътрешна търговия,
туристически, рекламни, импресарски и информационни услуги, търговско представителство,
посредничество и агентство на български и
чуждестранни физически и юридически лица
в страната и в чужбина, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Христо Иванов Христов
и се управлява и представлява от управителя
Силвия Костадинова Христова.
368
Софийският градски съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение по ф.д.
№ 17999/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Амбер
инвестмент“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление София, район „Красна поляна“, кв.
Западен парк, ул. Суходолска 2, бл. 17, вх. А, ап. 2,
с предмет на дейност: покупка и продажба, маркетинг, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредничество при покупка и
продажба на недвижими имоти, консултантска
дейност, сделки с интелектуална собственост и
недвижими имоти, вътрешна и външна търговия,
производство и покупко-продажба на всякакъв вид
стоки и вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, незабранени с
нормативен акт или представляващи монопол на
държавата, комисионерска, спедиторска, превозна, складова, лизингови дейности и дейност на
търговско представителство и търговско посредничество, хотелиерски, туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски и други
услуги, покупка и всякакъв вид други дейности
и услуги, незабранени със закон. Дружеството е
с неопределен срок, с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала и управител Яков
Гамлиел, който го управлява и представлява.
369
Софийският градски съд на основание чл. 491а,
ал. 2 ГПК във връзка с чл. 146, ал. 4 ТЗ с определение от 6.XII.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф.д. № 9885/2005 на
проверения и приет годишен финансов отчет
за 2006 г. на „Е.ОН сейлс енд трейдинг България“ – ЕООД.
1796
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 22.XI.2007 г.
по ф.д. № 13918/2006 вписва промени за „Баек
мениджмънт“ – ООД: вписва прехвърляне на 375
дружествени дяла от Константин Цветанов Ризов
на „Гама капитал“ – ЕАД; вписва прехвърляне
на 125 дружествени дяла от Хараламби Евгениев
Кирков на „Гама капитал“ – ЕАД; заличава като
съдружници Константин Цветанов Ризов и Хараламби Евгениев Кирков; вписва като едноличен
собственик на капитала „Гама капитал“ – ЕАД;
дружеството продължава дейността си като еднолично дружество с ограничена отговорност „Баек
мениджмънт“ – ЕООД; вписва нов учредителен акт.
1797
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. № 10964/2006 вписа промени за „Ил густо“ – ООД: вписва прехвърляне на
1 дружествен дял от Лука Пуцуоли на Морено
Надзарето; вписва прехвърляне на 9 дружествени
дяла от Благовест Благовестов Сендов на Морено
Надзарето; заличава като съдружник и управител Благовест Благовестов Сендов; вписва като
управители Морено Надзарето и Лука Пуцуоли;
дружеството ще се управлява и представлява от
Морено Надзарето и Лука Пуцуоли заедно и поотделно; вписва промени в дружествения договор.
904
Софийският градски съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 5.Х.2007 г.
по ф.д. № 6698/2006 вписа промени за „Кингдам
партнерс“ – ООД: вписва прехвърляне на 250 дружествени дяла от Костадин Александров Страхилов на Захари Паскалев Маринов; заличава като
съдружник и управител Костадин Александров
Страхилов; вписва като управител Захари Паскалев Маринов, който ще управлява и представлява
дружеството; вписва нов дружествен договор.
905

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
11. – Управителният съвет на сдружение
„Балкански младежки фестивал „Младостта на
Балканите“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 12.VІ.2010 г. в 10 ч. в
седалището на сдружението – София, ж. к. Лагера,
бл. 37, вх. А, ет. 2, ап. 30, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. избор и освобождаване на членове на управителния съвет; 3.
промяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 4. приемане на изменения и допълнения в устава; 5. разни. На основание чл. 22,
ал. 3 от устава на сдружението общото събрание
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е редовно, ако на него присъстват не по-малко
от 1/2 от всички членове на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при съшщия дневен ред. Поканата за свикване на общо събрание е поставена
на мястото за обявление във входа на седалището
и адреса на управление на сдружението.
3845
10. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел „Спортен клуб „Красота и сила“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на сдружението на 12.VII.2010 г.
в 13 ч. в София, район „Средец“, бул. Евлоги
Георгиев 83, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение да се преизбере за управител на
спортния клуб Момчил Николов Милев; проект
за решение – ОС приема решение да бъде избран
за управител на „Спортен клуб „Красота и сила“
Момчил Николов Милев; 2. вземане на решение за
приемане на нов устав на сдружението; проект за
решение – ОС приема нов устав на сдружението.
3805
30. – Управителният съвет на Училищното
настоятелство при Първа английска езикова
гимназия, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на настоятелството на
17.VІ.2010 г. в 18,30 ч. в 217 кабинет на сградата
на гимназията в София, бул. Дондуков 60, при
следния дневен ред: 1. приемане на нови членове
на училищното настоятелство; 2. обсъждане и
приемане на отчета на училищното настоятелство
за дейността през 2008 г. и 2009 г.; 3. обсъждане
и приемане на бюджета на училищното настоятелство за 2010 г.; 4. попълване на управителния
съвет (съвета на настоятелите) с нови членове; 5.
други. Поканват се представители на родителите от всички класове да присъстват на общото
събрание.
3830
3. – Управителният съвет на Националния
синдикат – Аеронавигационно обслужване, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 24, ал. 3 от устава на
НС – АНО, свиква общо събрание на 19.VІ.2010 г.
в София, бул. Брюксел 1, в 10 ч. в сградата на
ДП „РВД“, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на УС на НС – АНО; 2. избор на нов
УС на НС – АНО; 3. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3831
25. – Управителният съвет на Дружество
то за колективно управление в частна полза
правата на продуцентите на звукозаписни и
музикални видеозаписи и на артистите-изпълни
тели – „ПРОФОН“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ и чл. 22 от устава на сдружението свиква
редовно общо събрание на 30.VІ.2010 г. в 14 ч. в
зала „София“, на Грандхотел „София“, София,
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на ДКУППЗ – ПРОФОН; 2. приемане
на годишен отчет за 2009 г. на управителния
съвет на ДКУППЗ – ПРОФОН; 3. приемане на
годишния доклад за 2009 г. на контрольора на
ДКУППЗ – ПРОФОН; 4. приемане на бюджет за
2010 г. на ДКУППЗ – ПРОФОН; 5. актуализация
на тарифите на сдружението и на общите условия
по тяхното прилагане; 6. промени в правилата
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за разпределение на възнагражденията на право
имащите; 7. промени в устава на сдружението; 8.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 2 от устава на сдружението
общото събрание ще се проведе същия ден в
15 ч., на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на сдружението.
3829
30. – Управителният съвет на сдружение
„Хокеен клуб – Славия“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на клуба на 1.VІІ.2010 г. в 17 ч. в София, ул.
Коломан 1, в сградата на ОСК „Славия“, зала 211,
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за пререгистриране на „Хокеен клуб – Славия“
от сдружение с нестопанска цел в частна полза в
сдружение с нестопанска цел в обществена полза
на основание чл. 18, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 2,
ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел; 2. приемане на годишен счетоводен отчет
за 2009 г.; 3. промени на устава на сдружението;
4. приемане на нови членове; 5. изключване на
стари членове; 6. избор на ръководни органи на
сдружението; 7. приемане на бюджета за 2010 г.
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.
3833
12. – Управителният съвет на „Сдружение
Футболен клуб Белослав – 1918 г.“, гр. Белослав,
на основание чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на сдружението на 30.VІ.2010 г. в 17 ч.
в гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики 2, при
следния дневен ред: 1. преобразуване на футболен клуб „Белослав 1918“ в юридическо лице с
нестопанска цел за общественополезна дейност;
2. приемане на нов устав. 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.
3827
25. – Управителният съвет на сдружение
„ЛРД-во Елин Пелин“, гр. Елин Пелин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 3.VІІ.2010 г. в 10 ч. в седалището
на сдружението в гр. Елин Пелин, ул. Никола
Вапцаров 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, при следния дневен ред: 1. обсъждане и приемане на отчет за
дейността на управителния съвет и сдружението за периода от 12.VІ.2009 г. до 3.VІІ.2010 г.; 2.
обсъждане и приемане на отчет за дейността на
контролния съвет на сдружението за периода
от 12.VІ.2009 г. до 3.VІІ.2010 г.; 3. обсъждане и
приемане на годишния финансов отчет на сдружението за 2009 г.; 4. обсъждане и приемане на
финансов план на сдружението за 2010 г. и до
общото събрание през 2011 г.; 5. обсъждане и
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приемане на основни мероприятия за работа на
управителния съвет и сдружението за 2010/2011 г.;
6. обсъждане и приемане на решение за членския
внос на ловци, ловци-риболовци и риболовци за
2011 г.; 7. освобождаване на членовете на управителния и контролния съвет на сдружението,
както и председателя на управителния съвет и
председателя на контролния съвет; 8. избор на
нов управителен съвет и нов контролен съвет на
сдружението, както и нов председател на управителния съвет и нов председател на контролния
съвет; 9. избор на представител на сдружението
за участие в общото събрание на НЛРС „СЛРБ“;
10. обсъждане и приемане на нов устав на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия
ден с един час по-късно, на същото място и при
същия дневен ред.
3806
20. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел фондация „Св. Архангел Миха
ил“, с. Горски Сеновец, община Стражица, област
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 17.VІІ.2010 г. в 14 ч.
в с. Горски Сеновец, община Стражица, област
Велико Търново, ул. В. Коларов 17, при следния
дневен ред: 1. промени в състава на управителния
съвет; 2. приемане и освобождаване на членове на управителния съвет на фондацията. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
3828
12. – Управителният съвет на сдружение с
дейност в частна полза „Футболен клуб „Белите
гълъби“, с. Гълъбец, област Бургас, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
сдружението на 30.VI.2010 г. в 10 ч. в с. Гълъбец,
община Поморие, област Бургас, ул. Рила 13,
при следния дневен ред: вземане на решение за
приемане на Джуниет Осман Осман за член на
дружеството и член на управителния съвет, а
също и за председател на управителния съвет,
като бъде освободен сегашният председател Христо Керчев. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час
по-късно назависимо от присъствието при същия
дневен ред. Писмените материали по дневния ред
са на разположение на членовете в седалището
на дружеството.
3807
Ваня Симеонова Петкова – ликвидатор на
Сдружение „Диабет“ – Велико Търново, в ликвидация по ф. д. № 2956/91, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите
на дружеството да предявят вземанията си.
3834
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