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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
ОТ 3 МАЙ 2010 Г.

за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона
за Министерството на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Чл. 1. (1) Утвърждава месечното разпределение на разходите за заплати по бюджетите
на първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити за 2010 г. съгласно приложение № 1.
(2) Разходите за заплати за съответния месец
се ползват за определяне и изплащане на основните месечни заплати и възнаграждения, на
допълнителни и други трудови възнаграждения,
определени със закон или с друг нормативен акт.
(3) Икономията на разходите за заплати може
да се използва текущо или с натрупване само
за изплащането на парични и/или предметни

награди и допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати в съответствие с действащата нормативна уредба.
(4) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности
от бюджетно на друго финансиране и случаите на намаляване на персонала в резултат
на преминаване на функции и персонал към
друго бюджетно предприятие, икономиите на
разходите за заплати могат да се използват за
увеличаване на индивидуалните основни месечни заплати на военнослужещите по Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и на държавните служители по Закона
за Министерството на вътрешните работи, а за
цивилните служители по Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България и за
лицата, работещи по трудово правоотношение
по Закона за Министерството на вътрешните
работи, Закона за изпълнение на наказанията
и задържането под стража и Закона за Държавната агенция „Национална сигурност“ – до
максималния размер за съответната длъжност
и/или за издръжка в съответната административна структура или бюджетна организация.
Намаляването на числеността на персонала се
извършва с нормативен акт и не се отразява при
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формирането на годишния размер на разходите
за заплати за следващата година.
Чл. 2. (1) Размерът на основното месечно
възнаграждение в съответствие с присвоеното
военно звание на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия считано от 1 януари 2010 г. се
определя съгласно приложение № 2.
(2) Размерът на основното месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното военно
звание на военнослужещите от Министерството
на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската
армия считано от 1 март 2010 г. се определя
съгласно приложение № 3.
(3) Размерът на основното месечно възнаграждение за присвоено военно звание на
военнослужещите от служба „Военна информация“ и от служба „Военна полиция“ считано
от 1 януари 2010 г. се определя съгласно приложение № 4 (поверително).
(4) Размерът на основното месечно възнаграждение за присвоено военно звание на
военнослужещите от служба „Военна информация“ и от служба „Военна полиция“ считано от
1 март 2010 г. се определя съгласно приложение
№ 5 (поверително).
(5) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни
заплати на основните длъжности за цивилните
служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите
военни училища и други структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и
Закона за държавния служител, се определят
съгласно приложение № 6.
(6) Размерът на основното месечно възнаграждение за военно звание на военнослужещите
от Националната разузнавателна служба се определя съгласно приложение № 7 (поверително).
(7) Размерът на основното месечно възнаграждение за военно звание на военнослужещите от Националната служба за охрана
се определя съгласно приложение № 8 (за
служебно ползване).
(8) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати
на основните длъжности за цивилните служители
по трудово правоотношение в Националната
разузнавателна служба се определят съгласно
приложение № 9.
(9) Длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати
на основните длъжности за цивилните служители
по трудово правоотношение в Националната
служба за охрана се определят съгласно приложение № 10.
(10) Размерите на месечните заплати за
категория и размерите на месечните заплати
за най-ниската и най-високата длъжност във
всяка категория на държавните служители по
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Закона за Министерството на вътрешните работи в Министерството на вътрешните работи
се определят съгласно приложение № 11.
(11) Размерите на минималните и максималните основни месечни заплати за лицата,
работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи, се определят
съгласно приложение № 12.
(12) Размерите на месечните заплати за
категория и размерите на месечните заплати
за най-ниската и най-високата длъжност във
всяка категория на държавните служители
по Закона за Министерството на вътрешните
работи в Главната дирекция „Изпълнение на
наказанията“ и в Главната дирекция „Охрана“
към Министерството на правосъдието се определят съгласно приложение № 13.
(13) Размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата,
работещи по трудово правоотношение в Главната дирекция „Изпълнение на наказанията“ и
в Главната дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието, се определят съгласно
приложение № 14.
Чл. 3. (1) Основното месечно възнаграждение на военнослужещите с присвоени висши
офицерски звания или звание „полковник“, несъответстващи на утвърдените за длъжностите
по Указ № 168 на Президента на Република
България от 2009 г. за утвърждаване на длъжностите във Въоръжените сили на Република
България, Националната разузнавателна служба
и Националната служба за охрана, изискващи
висши офицерски звания (обн., ДВ, бр. 45 от
2009 г.; изм., бр. 24 от 2010 г.) се определя за
I степен на притежаваното от тях звание.
(2) В рамките на утвърдените размери на
основните месечни заплати в таблицата по
приложение № 6 министърът на отбраната
определя по длъжностни наименования минималните и максималните основни месечни
заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена
в Българската армия, военните академии, вис
шите военни училища и други структури на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
които не прилагат Закона за администрацията
и Закона за държавния служител.
Чл. 4. (1) Основното месечно възнаграждение
на държавните служители от Министерството
на вътрешните работи се определя по реда на
чл. 199 и 200 от Закона за Министерството на
вътрешните работи.
(2) Основното месечно възнаграждение на
длъжностите за лицата, работещи по трудово
правоотношение, за които се изисква висше
или средно образование, се определя по реда на
чл. 203, ал. 1 – 3 от Закона за Министерството
на вътрешните работи, като за длъжностите, за
които се изисква по-ниско от средно образование, началната заплата за длъжност не може
да бъде по-малка от 230 лв.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

(3) Основното месечно възнаграждение на
новопостъпилите държавни служители – стажанти в Министерството на вътрешните работи,
за периода на първоначалното професионално
обучение е 80 на сто от основното месечно
възнаграждение за най-ниската длъжност от
категория „Г“ и от длъжността „полицай“,
„пожарникар“ и „спасител“ от категория „Е“.
(4) На държавните служители – стажанти,
се изплаща допълнително възнаграждение за
продължителна служба при условията и в размерите, определени за държавните служители
в Министерството на вътрешните работи.
Чл. 5. Основното месечно възнаграждение
на военнослужещите по Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България и
на държавните служители и лицата, работещи
по трудово правоотношение по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона
за изпълнение на наказанията и задържането
под стража и Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“, се определя на базата на разчетните данни, посочени в § 10 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. На военнослужещите:
1. назначени на длъжности в съответствие с
§ 6 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, приет с Постановление № 141 на
Министерския съвет от 2009 г. (отм. – ДВ, бр. 25
от 2010 г.), и в съответствие с § 9 от преходните
и заключителните разпоредби на Правилника
за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (ДВ, бр. 25 от 2010 г.), размерът на
основното месечно възнаграждение се определя,
както следва:
а) притежаващи военно звание „старши
лейтенант“, назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание
„лейтенант“ – размерът на основното месечно
възнаграждение, предвидено за званието „старши лейтенант“;
б) притежаващи военно звание „сержант“, назначени на длъжности, изискващи по длъжностно разписание звание „младши сержант“ – размерът на основното месечно възнаграждение,
предвидено за званието „сержант“;
в) притежаващи военно звание „старши сержант“, назначени на длъжности, изискващи по
длъжностно разписание звание „сержант“ – размерът на основното месечно възнаграждение,
предвидено за званието „старши сержант – втора степен“;
г) притежаващи военно звание „старшина“, назначени на длъжности, изискващи
по длъжностно разписание звание „старши
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сержант“ – размерът на основното месечно
възнаграждение, предвидено за званието „старшина – втора степен“;
д) притежаващи военно звание „офицерски
кандидат 1-ви клас“, назначени на длъжности,
изискващи по длъжностно разписание звание
„старшина“ – размерът на основното месечно
възнаграждение, предвидено за званието „офицерски кандидат 1-ви клас“;
2. притежаващи военно звание, по-ниско от
изискващото се по длъжностното разписание,
се изплаща основно месечно възнаграждение
за най-високата степен на притежаваното военно звание;
3. с връчени предизвестия за прекратяване
на правоотношенията за изпълнение на военната служба, на които размерът на основното
месечно възнаграждение е определян в съответствие с т. 1 и 2, за времето на назначаването
им в специалните щатове на министъра на
отбраната основното месечно възнаграждение
се определя по реда, действал до вземането
им в тези щатове.
§ 2. Отменя се Постановление № 54 на
Министерския съвет от 2009 г. за заплатите
на военнослужещите и гражданските лица по
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България и на държавните служители
и лицата, работещи по трудово правоотношение
по Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 20 от 2009 г. ).
§ 3. Необходимите средства за прилагане на
постановлението се осигуряват в рамките на
одобрените със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2010 г. средства по
бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюджетни кредити по чл. 1 и трансфера от
републиканския бюджет по съответните само
стоятелни бюджети.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 212, ал. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
чл. 199, ал. 2 и чл. 203 от Закона за Министерството на вътрешните работи и § 60, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2010 г.
§ 5. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи,
министъра на отбраната, министъра на правосъдието, началника на Националната служба
за охрана и на директора на Националната
разузнавателна служба.
§ 6. Параграф 1, т. 1, буква „а“ се отменя
считано от 30 март 2010 г.
§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Б

1

януари

2

февруари

3

март
4

април
5

май
6

юни

38 707 740

8

август
10

11

12

13

Общо

38 707 740 38 707 740 38 707 740 38 707 777 464 492 917

9

септември октомври ноември декември

6 027 658

1 430 000

4 Държ а вна а г ен- 4 712 506
ция „Национална
сигурност“

5 Н а ц и о н а л н а 1 430 000
служба за охрана

1 465 000

4 712 506

4 645 560

1 465 000

4 712 506

4 645 560

1 550 000

6 027 661

4 645 560

1 550 000

4 712 506

4 645 560

1 550 000

4 712 506

4 645 560

1 550 000

6 027 661

4 645 560

1 550 000

4 712 506

4 645 560

1 520 000

4 712 506

4 645 560

1 520 000

6 027 661

4 645 560

1 688 000

4 712 506

4 645 570

18 268 000

61 810 689

55 746 730
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Забележка. В разходите за заплати по пореден № 2 не са включени разходите за заплати на служителите от Държавната агенция за бежанците.

4 645 560

3 Министерство на 4 645 560
п р а в о с ъ д ие т о –
Главна дирекция
„Изпъ лнение на
н а к а з а н и я т а“ и
Главна дирекция
„Охрана“

2 Министерство на 48 482 482 48 501 800 48 501 799 48 501 800 48 501 800 48 501 800 48 501 800 48 501 800 48 501 800 48 501 800 47 735 490 45 775 969 578 510 140
вътрешните работи – общо

38 707 740

7

юли

Разходи за заплати по месеци през 2010 г. (лв.)

4

1 Министерство на 38 707 740 38 707 740 38 707 740 38 707 740 38 707 740 38 707 740
отбраната – общо

А

№ Първостепенни
по разпоредители с
ред бюджетни кредити

Разходи за заплати на първостепенни разпоредители с бюджетни кредити по чл. 6, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България
за 2010 г.

Приложение № 1
към чл. 1, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 36

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1
Т А Б Л И Ц А
за размера на основното месечно възнаграждение
в съответствие с присвоеното военно звание на
военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
№
по
ред

1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
10.
11.
12.
12.1.
12.2.
13.

Военно звание

2
І. ГЕНЕРАЛИ
Генерал (адмирал)
Генерал-лейтенант (вицеадмирал):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
Генерал-майор (контраадмирал):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
Бригаден генерал (бригаден
адмирал):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
ІІ. ОФИЦЕРИ
Полковник (капитан І ранг):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
ІV степен
Подполковник (капитан ІІ ранг):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
Майор (капитан ІІІ ранг):
І степен
ІІ степен
Капитан (капитан-лейтенант):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
Старши лейтенант
Лейтенант
ІІІ. СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)
Офицерски кандидат
Старшина (мичман):
І степен
ІІ степен
Старши сержант (главен старшина):

Основно
месечно
възнаграждение от
1 януари
2010 г.
(лв.)
3
1944
1482
1439
1397
1370
1360
1349
1323
1313
1297

1271
1197
1176
1160
1136
1092
1061
1029
966
929
903
882
861
840
662
646
635

ВЕСТНИК

С Т Р. 5

1
2
13.1. І степен
13.2. ІІ степен
14. Сержант (старшина І степен)
15.
Младши сержант (старшина
ІІ степен)
ІV. ВОЙНИЦИ
16. Ефрейтор (старши матрос)
17. Редник (матрос)

3
620
609
593
578
557
546

Приложение № 3
към чл. 2, ал. 1
Т А Б Л И Ц А
за размера на основното месечно възнаграждение
в съответствие с присвоеното военно звание
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия
№
по
ред

Военно звание

1

2
І. ВИСШИ ОФИЦЕРСКИ ЗВАНИЯ
Генерал (адмирал)
Генерал-лейтенант (вицеадмирал):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
Генерал-майор (контраадмирал):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
Бригаден генерал (бригаден
адмирал):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
І І. С ТА РШ И ОФИ Ц Е РС К И
ЗВАНИЯ
Полковник (капитан І ранг):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
ІV степен
Подполковник (капитан ІІ ранг):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
Майор (капитан ІІІ ранг):
І степен
ІІ степен
ІІІ. МЛАДШИ ОФИЦЕРСКИ
ЗВАНИЯ

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.

Основно
месечно
възнаграждение от
1 март
2010 г.
(лв.)
3
1944
1482
1439
1397
1370
1360
1349
1323
1313
1297

1271
1197
1176
1160
1136
1092
1061
1029
966

С Т Р.
1
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
13.2.

6

ДЪРЖАВЕН

2
Капитан (капитан-лейтенант):
І степен
ІІ степен
ІІІ степен
ІV степен
Старши лейтенант
Лейтенант
ІV. ЗВАНИЯ ЗА ОФИЦЕРСКИ
КАНДИДАТИ
Офицерски кандидат 2-ри клас
Офицерски кандидат 1-ви клас
V. СЕРЖАНТСКИ ЗВАНИЯ
Старшина (мичман):
І степен
ІІ степен

3
929
903
882
871
861
840

ВЕСТНИК
1
14.
14.1.
14.2.
15.
16.

17.

667
662

18.

646
635

19.
20.
21.

БРОЙ 36

2
С т а р ш и с е р ж а н т (г л а в е н
старшина):
І степен
ІІ степен
Сержант (старшина І степен)
Младши сержант (старшина ІІ
степен)
VІ. ВОЙНИШКИ ЗВАНИЯ
Ефрейтор (старши матрос) 2-ри
клас
Ефрейтор (старши матрос) 1-ви
клас
Редник (матрос) 3-ти клас
Редник (матрос) 2-ри клас
Редник (матрос) 1-ви клас

3
620
609
593
578

562
557
552
549
546

Приложение № 6
към чл. 2, ал. 5
Т А Б Л И Ц А
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Българската армия, военните академии, висшите военни училища и други структури на пряко подчинение на министъра на
отбраната, които не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител
№
по
ред

НАИМЕНОВАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

1

2
А. РЪКОВОДНИ И ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
І. Ръководни длъжности
Началник-отдел във ВМА, ВА, НВУ и ВВМУ
Началник-сектор в ръководство на ВА, ВМА
ІІ. Експертни длъжности
1. Експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
Главен експерт във ВА и ВМА
Служител по сигурността на информацията във ВА
и ВМА
Главен счетоводител в Българската армия, ВА и ВМА
Главен юрисконсулт във видовете въор. сили, съединения, ВА и ВМА
Ст. експерт, ст. счетоводител в Българската армия,
ВА и ВМА
Старши юрисконсулт във видовете въор. сили, съединения, ВА и ВМА
Финансов контрольор в съединения, ВА и ВМА
Младши юрисконсулт в Българската армия, ВА и ВМА
Мл. експерт, мл. счетоводител в Българската армия,
ВА и ВМА
2. Експертни длъжности със спомагателни функции
Главен специалист в Българската армия, ВА и ВМА
Ст. специалист, ст. счетоводител в Българската
армия, ВА и ВМА
Младши специалист, мл. счетоводител в Българската
армия, ВА и ВМА
Технически сътрудници – І група
Технически сътрудници – ІІ група

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.

Минимална
Минимална Максимална
образователна основна ме- основна местепен, необ- сечна запла- сечна заплата
ходима за зае- та от 1 януот 1 януари
мане на длъж- ари 2010 г.
2010 г. (лв.)
ността
(лв.)
3
4
5

магистър
бакалавър

317
343

641
635

бакалавър
магистър

339
339

540
540

магистър
магистър

266
292

549
549

бакалавър

266

492

магистър

284

492

бакалавър
284
магистър
266
проф. бакалавър 266
по…

540
443
398

ср. образование 254
ср. образование 254

389
368

ср. образование 254

362

ср. образование 240
ср. образование 240

368
362

БРОЙ 36
1
1.
1.
2.
3.
1.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2
ІІІ. Ръководители в други организации
Ръководители на производствени и оперативни
звена в БА
ІV. Аналитични специалисти
Физици, математици и инженерни специалисти в
Българската армия
Други аналитични специалисти в Българската армия
Други приложни специалисти в Българската армия
Б. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
Изпълнители – І група

2. Изпълнители – ІІ група
3. Изпълнители – ІІІ група
4. Изпълнители – ІV група
V. Заети в науката и образованието – ВМА, ВА,
НВУ и ВВМУ
1. Изборни длъжности:
Професор;ст.н.сътрудник І ст.
Доцент; ст.н.с.ІІ сътрудник ІІ ст.
2. Професор; ст.н.сътрудник І ст.
3. Доцент; ст.н.сътрудник ІІ ст.
4. Гл.асистент; ст.преподавател; н.сътрудник І ст.
5. Ст.асистент; преподавател; н.сътрудник ІІ ст.
6. Асистент; н.сътрудник ІІІ ст.
VІ. Заети в лечебните заведения на Министерството
на отбраната съгласно ПМС № 45 от 2001 г.
1.Специалисти с немедицинско образование
2.Специалисти с медицинско образование
1. Управител, леч. заведение по балнеология, рехабил.
и възстановяване
2. Лекар, началник-отделение
3. Лекар, началник-лаборатория
4. Ветеринарен лекар, лабораторен
5. Лекари; лекари по дентална медицина
6. Специалисти – фармацевти
7. Главна медицинска сестра
8. Старша медицинска сестра и ст.акушерка
9. Старши медицински лаборант, ст.ренгенов лаборант
и ст.рехабилитатор
10. Други медицински специалисти

С Т Р. 7

3

4

5

бакалавър

266

470

бакалавър

266

462

бакалавър
266
спец./ср. проф. 266

462
398

І І Іс т. п р. к в.,с р.
обр.
ІІст.пр.кв., X кл.
Іст.пр.кв.,VІ кл.
без изискване

240

362

240
240
240

360
331
315

магистър
магистър
магистър
магистър
магистър
магистър
магистър

648
542
648
542
461
443
427

859
835
793
754
713
673
634

бакалавър

284

503

магистър

407

704

магистър
магистър
магистър
магистър
магистър
бакалавър
бакалавър
бакалавър

407
317
284
317
284
266
266
266

698
630
533
630
548
462
446
446

Спец./ср.спец.

254

398

Приложение № 9
към чл. 2, ал. 8
Т А Б Л И Ц А
на длъжностните наименования и минималните и максималните основни месечни заплати на основните длъжности за цивилните служители по трудово правоотношение в Националната разузнавателна служба
№
по
ред

1

Наименование на
длъжността

Минимална
образователна степен,
необходима
за заемане на
длъжността

2
3
І . Р Ъ КОВ ОД Н И Д Л Ъ ЖНОСТИ
1. Началник на отдел
магистър
2. Началник на секция
магистър

От 1 януари 2009 г.
От 1 януари 2010 г.
минимална максимална минималмаксиосновна
основна
на основна
мална
месечна
месечна
месечна
основна
заплата
заплата
заплата
месечна
(лв.)
(лв.)
(лв.)
заплата
(лв.)
4
5
6
7
544
500

1033
974

544
500

1033
974

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

1

2
3
4
5
6
7
І І . Е КС П Е Р Т Н И Д Л Ъ ЖНОСТИ С АНАЛИТИЧНИ
И/ И Л И КОН Т РОЛ Н И
ФУНКЦИИ
1. Главен експерт
бакалавър
428
884
428
884
2. Старши експерт
бакалавър
428
828
428
828
3. Експерт
бакалавър
428
757
428
757
І І І. ЕКСП ЕР Т Н И Д Л ЪЖНОСТИ СЪС СПОМАГАТЕЛНИ ФУНКЦИИ
1. Главен специалист
средно
380
683
380
683
2. Старши специалист
средно
373
629
373
629
3. Специалист
средно
373
594
373
594
4. Технически сътрудник
средно
318
545
318
545
ІV. ТЕХНИЧЕСКИ ДЛЪЖНОСТИ
1. Изпълнител
средно
331
595
331
595
2. Изпълнител
основно
318
524
318
524
V. Заети в медицинския пункт
в НРС съгласно Постановление № 45 на Министерския
съвет от 2001 г.
1. Фармацевт
магистър
424
808
424
808
2. Лекар ординатор
магистър
493
899
493
899
3. Стоматолог
магистър
493
899
493
899
4. Медицинска сестра
средно
331
594
331
594
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните
месечни заплати на длъжностите в Националната разузнавателна служба се определят от директора
на Националната разузнавателна служба в диференцирания диапазон на утвърдените с таблицата
основни месечни заплати.

Приложение № 10
към чл. 2, ал. 9
Т А Б Л И Ц А
на длъжностните наименования, минималните и максималните основни месечни заплати на основните
длъжности на цивилните служители по трудово правоотношение в Националната служба за охрана
№ Наименование на длъжността
по
ред

1

Минимална обраМинимална осзователна степен,
новна месечна
необходима за заезаплата
мане на длъжността от 1 януари 2010 г.
(лв.)

2

3

Максимална основна
месечна заплата от
1 януари 2010 г.
(лв.)

4

5

І. Ръководни длъжности
1.

Началник на сектор

магистър

605

1130

2. Директор на стопанство

магистър

510

1060

ІІ. Експер т ни д л ъж ност и с
контролни функции
магистър

495

945

2. Главен експерт

1.

Главен инспектор

магистър

467

950

3.

Главен счетоводител

магистър

467

910

4. Главен юрисконсулт

магистър

467

890

5.

бакалавър

467

920

бакалавър

454

760

Ръководител обслужващо звено бакалавър

454

700

8. Младши експерт, младши сче- бакалавър
товодител

432

735

Старши експерт

6. Старши счетоводител
7.

БРОЙ 36
1

ДЪРЖАВЕН
2

ВЕСТНИК

3

С Т Р. 9
4

5

ІІІ. Експертни длъжности със
спомагателни функции
1.

средно образование

387

700

2. Старши специалист, старши средно образование
счетоводител

381

660

Младши специалист, младши средно образование
счетоводител

381

630

средно образование

275

480

средно образование

3.

Главен специалист

4. Технически сътрудници
ІV. Технически длъжности
1.

Изпълнители І група

2. Изпълнители ІІ група

275

605

основно образование 275

480

не се изисква

275

440

не се изисква

275

415

416

815

V. Специалисти с медицинско
образование
1.

Началник на група „Медицин- магистър
ско осигуряване“

2. Стоматолог

магистър

416

790

3.

бакалавър

360

625

406

590

Старша медицинска сестра

4. Специалисти с полувисше и специалист/
средно образование
средно специално
5.

Старши инспектор
бакалавър
406
690
Забележка. Длъжностните наименования, минималните и максималните размери на основните
месечни заплати на длъжностите в зависимост от степента на подчиненост на структурните звена в
Националната служба за охрана се определят от началника на службата в диференциран диапазон на
утвърдените с таблиците основни месечни заплати.

Приложение № 11
към чл. 2, ал. 10
Т А Б Л И Ц А
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и
най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството
на вътрешните работи в Министерството на вътрешните работи
№
по
ред

Категория

Заплата за
категория (лв.)

Заплата за най-ниската
длъжност в категорията
(лв.)

Заплата за най-високата
длъжност в категорията
(лв.)

от 1 януари 2010 г.

от 1 януари 2010 г.

от 1 януари 2010 г.

1.

А

673

717

1269

2.

Б

586

717

990

3.

В

471

349

722

4.

Г
I степен

404

447

701

II степен

391

422

529

III степен

378

412

496

5.

Д

343

272

277

6.

Е
I степен

337

216

275

II степен

331

216

275

III степен

324

216

275

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 12
към чл. 2, ал. 11
Т А Б Л И Ц А
за размера на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
№
по
ред

Длъжностни наименования и образователна степен

1

От 1 януари 2010 г.
минимална основна месечна
заплата (лв.)

максимална основна месечна
заплата (лв.)

3

4

2
Раздел I. Политически кабинет

1.

Заместник-министър

602

1826

2.

Началник на кабинета на министър

602

1505

3.

Директор на дирекция

602

1477

4.

Парламентарен секретар

602

1425

5.

Съветник на министъра

602

1372

6.

Експерт

602

1237

7.

Раздел ІІ. Ръководни, аналитични и приложни
специалисти с висше образование
1. Образователно-квалификационна степен:
„магистър“, „бакалавър“

602

1098

2. Образователно-квалификационна степен:
професионален бакалавър по...

602

607

8.

Раздел III. Специалисти със средно
специално образование

414

510

9.

Раздел IV. Специалисти със средно образование

414

473

10.

Раздел V. Помощен персонал

414

449

11.

Раздел VІ. Квалифицирани работници

414

458

12.

Раздел VII. Неквалифицирани
281
292
работници; пазачи и чистачи
Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на вътрешните работи определя диференцирани диапазони
за длъжностите от Класификатора на длъжностите в МВР за различните структурни звена, специфика
на работа, професионален стаж и други.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.

Приложение № 13
към чл. 2, ал. 12

Т А Б Л И Ц А
за размера на месечните заплати за категория и размерите на месечните заплати за най-ниската и
най-високата длъжност във всяка категория на държавните служители по Закона за Министерството
на вътрешните работи в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция „Охрана“
№
по
ред

Категория

1

2

Заплата за категория (лв.)

Заплата за най-ниската
длъжност в категорията (лв.)

Заплата за най-високата длъжност в категорията (лв.)

от 1 януари 2010 г.

от 1 януари 2010 г.

от 1 януари 2010 г.

3

4

5

1.

А

673

656

1011

2.

Б

586

656

990

3.

В

471

332

727

404

452

662

II степен

391

426

521

III степен

378

412

487

4.

Г
I степен
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1

2

3

4

5

5.

Д

343

272

280

6.

Е
I степен

337

218

269

II степен

331

218

269

III степен

324

218

259

Приложение № 14
към чл. 2, ал. 13
Т А Б Л И Ц А
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати на лицата, работещи по
трудово правоотношение в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в Главна дирекция
„Охрана“ към Министерството на правосъдието
№

От 1 януари 2010 г.

по

Длъжностни наименования и образователно-квалификаци-

минимална ос-

максимална ос-

ред

онна степен

новна месечна

новна месечна

заплата (лв.)

заплата (лв.)

Раздел I. Научно-преподавателски длъжности
1.

Професор; ст.н.с. I ст.

602

967

2.

Доцент; ст.н.с. II ст.

602

911

3.

Главен асистент; н.с. I ст.; старши преподавател

602

787

4.

Старши асистент; н.с. II ст.; преподавател

602

745

5.

Асистент; н.с. III ст.

602

721

Раздел II. Висш и среден медицински персонал
1.

Специалист с висше медицинско образование

602

967

2.

Професионален бакалавър по ...

602

608

3.

Специалист със средно медицинско образование

414

510

а) „магистър“, „бакалавър“

602

688

б) „професионален бакалавър“ по ...

602

608

в) специалист със средно специално образование

414

510

г) специалисти със средно образование

414

473

Раздел IV. Помощен персонал

414

450

Раздел V. Квалифицирани работници

414

459

Раздел VI. Неквалифицирани работници, пазачи и чистачи

281

293

Раздел III. Ръководни, аналитични и приложни специалисти
с образователна степен

Забележки:
1. В рамките на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни наименования и раздели от таблицата министърът на правосъдието определя диференцирани диапазони за
длъжностите от Класификатора на длъжностите за лицата, работещи по трудово правоотношение.
2. Индивидуалните основни месечни заплати се определят в рамките на диференцираните диапазони.
3866
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 87
ОТ 5 МАЙ 2010 Г.

за приемане на Наредба за медицинската
експертиза
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Приема Наредба за медицинската експертиза.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Отменя се Наредбата
за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г. и бр. 23
от 2007 г.).
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

НАРЕДБА

за медицинската експертиза
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят принципите и критериите на медицинската експертиза
и редът за нейното извършване.
(2) Медицинската експертиза е неразделна
част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения.
Чл. 2. Медицинската експертиза включва
експертиза на временната неработоспособност,
експертиза на трайно намалената работо
способност на лица в трудоспособна възраст,
както и на лица, придобили право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от
Кодекса за социално осигуряване (КСО), които упражняват трудова дейност и не са им
определени вид и степен на увреждане, вида и
степента на увреждане на деца до 16-годишна
възраст и на лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68
от КСО, и потвърждаване или отхвърляне на
професионалния характер на заболяванията.
Чл. 3. (1) Експертизата на временната
неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар по дентална медицина, от
лекарските консултативни комисии (ЛКК), от
териториалните експертни лекарски комисии
(ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска
комисия (НЕЛК).
(2) Експертизата на трайно намалената работоспособност, на вида и степента на увреждане на лицата, придобили право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68 от КСО,
се осъществява от ТЕЛК и НЕЛК.

ВЕСТНИК
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(3) Експертизата на вида и степента на увреждане на децата до 16-годишна възраст се
извършва от детски експертни лекарски комисии
(ДЕЛК). Експертизата на вида и степента на
увреждане на децата до 16-годишна възраст се
извършва и от НЕЛК с участието на специалисти
по детски болести в специализираните състави.
(4) Експертизата на професионалните болести се извършва от ТЕЛК, определени със
заповед на министъра на здравеопазването,
и от НЕЛК и включва потвърждаването или
отхвърлянето на професионалния характер на
заболяването. В заседанията участват специалисти по трудова медицина (радиобиология
и радиационна хигиена) и по професионални
болести, един от които председателства заседанията.
Чл. 4. Формата и съдържанието на експертните решения и на медицинските протоколи
на ЛКК, ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК са по образец,
утвърден от министъра на здравеопазването.
Чл. 5. Експертизата на работоспособността в лечебните заведения към Министерския
съвет, Министерството на вътрешните работи,
Министерството на отбраната, Министерството
на транспорта, информационните технологии и
съобщенията, Министерството на правосъдието
и Министерството на физическото възпитание
и спорта се извършва по реда на наредбата.
Г л а в а

в т о р а

ЕКСПЕРТИЗА НА ВРЕМЕННАТА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ
Раздел I
Общи правила за издаване на болнични листове.
Условия и ред за установяване на временна
неработоспособност
Чл. 6. (1) Временна неработоспособност
е налице в случаите, при които осигуреното
лице не може или е възпрепятствано да работи
поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторнокурортно лечение; належащ медицински преглед
или изследване; карантина; отстраняване от
работа по предписание на здравните органи;
гледане на болен или на карантиниран член от
семейството; належащо придружаване на болен
член от семейството за медицински преглед;
изследване или лечение в същото или в друго
населено място, в страната или в чужбина;
бременност и раждане; гледане на здраво дете,
върнато от детско заведение поради карантина
в заведението.
(2) Отпускът поради временна неработоспособност се оформя с болничен лист по образец, утвърден от управителя на Националния
осигурителен институт (НОИ) и от министъра
на здравеопазването.
(3) На граждани на други държави – членки
на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство, и на Швейцария, за
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които се прилагат правилата за координация
на системите за социална сигурност по смисъла
на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравното осигуряване, се издава
формуляр Е116 (медицински доклад относно
неработоспособност) или друг аналогичен на
него документ.
(4) При временна неработоспособност болничен лист се издава за времето от първия ден на
настъпване на временната неработоспособност
до нейното възстановяване или до установяване на трайно намалена работоспособност от
ТЕЛК, независимо от това, дали по него ще
се плати парично обезщетение, с изключение
на случаите по чл. 9, ал. 1 и 4.
(5) Когато временната неработоспособност е
продължила повече от 6 месеца без прекъсване
или 12 месеца с прекъсване в две предходни
години и в годината на боледуването, отпускът
се разрешава само след контролен преглед на
ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са
налице обективни признаци за възстановяване
на работоспособността в следващите 6 месеца.
(6) Неработните дни, както и ползването
на друг законоустановен отпуск не прекъсват
временната неработоспособност. Прекъсване
на временната неработоспособност се допуска
само когато лицето се е явило на работа със
съгласието на органа, разрешил отпуска по
болест (лекуващият лекар, ЛКК, ТЕЛК или
НЕЛК). Това обстоятелство се отразява в ЛАК
по реда на правилника по чл. 109 от Закона
за здравето (ЗЗ).
(7) По изключение за отделни случаи след
мотивирано решение на ТЕЛК отпускът за временна неработоспособност може да се продължи
и след изтичането на новите 6 месеца само за
някои болести, като туберкулоза, травматични увреждания, следоперативни състояния,
хепатит, инфаркт на миокарда и др., когато е
очевидно, че осигуреният ще възстанови работоспособността си в следващите 6 месеца. Не
се разрешава ползването на отпуск за временна
неработоспособност непрекъснато за повече
от 18 месеца.
Чл. 7. (1) Болничните листове се издават от
лекуващите лекари/лекарите по дентална медицина и ЛКК. Лекарите по дентална медицина
издават болнични листове само за заболявания
от тяхната специалност. Лекарите от центровете за спешна медицинска помощ могат да
издават болнични листове за домашно лечение
до 3 календарни дни. Клиничният преглед и
становището за временната неработоспособност се отразяват в личната амбулаторна карта
(ЛАК) на лицето.
(2) Болнични листове могат да се издават и
от лечебни заведения, които обслужват лицето
по месторабота.
Чл. 8. (1) На осигурените лица, които работят
при повече от един работодател/осигурител, се
издава повече от един екземпляр на болничния

ВЕСТНИК
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лист за представяне пред всеки от тях. В графа
„бележки“ на болничния лист се изписва броят
на работодателите или осигурителите, за които
е издаден.
(2) Когато има данни за настъпила трудова
злополука, довела до временна неработоспособност, лекарят, издал първичния болничен
лист за нея, изпраща в 3-дневен срок на териториалното поделение (ТП) на НОИ копие от
болничния лист.
(3) Екземплярите на болничния лист, издадени по реда на ал. 1, се извеждат под един
и същ номер в книгата за регистриране на
издадените болнични листове и в книгата за
решенията на ЛКК.
Чл. 9. (1) Болничният лист се издава в деня,
в който се установи временната неработоспособност. Не се допуска издаване на болничен лист,
в който датата на започването на отпуска е покъсна от датата на издаването му. Изключение
се допуска само в случаите, когато временната
неработоспособност е констатирана в деня, в
който лицето е било на работа, независимо
от отработените часове, или след изтичане на
работното му време. В тези случаи отпускът,
даден за временна неработоспособност, започва
задължително от следващия календарен ден,
независимо че той може да е неработен за
лицето. Изключение се допуска и в случаите,
когато болничният лист е продължение. В тези
случаи отпускът, даден за временна неработоспособност, започва задължително от деня,
в който лицето е следвало да се яви на работа
по предхождащия болничен лист, независимо
че той може да е неработен за лицето.
(2) Осигуреният е длъжен да представи
болничния лист или да уведоми работодателя/
осигурителя до два работни дни от издаването му.
(3) В случаите, при които лекуващият лекар или ЛКК са констатирали състояние на
неработоспособност, но осигуреният откаже
да му се издаде болничен лист, последният задължително се издава и служебно се изпраща
на работодателя/осигурителя, където работи
осигуреният. Ако осигуреният желае да ползва
платен годишен отпуск за времето, включено
в болничния лист, той подава съответната
молба до работодателя/осигурителя. В този
случай болничният лист се предава от работодателя/осигурителя на съответното ТП на
НОИ заедно с копието от заповедта за отпуск
по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от
държавното обществено осигуряване, приета с
Постановление № 364 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.; Решение
№ 9943 на Върховния административен съд
от 2007 г. – бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр.
26 от 2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г.; Решение
№ 10068 на Върховния административен съд от
2009 г. по адм. дело № 4062 от 2009 г. – бр. 80
от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.).
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(4) Болничен лист за минало време без
предварителен преглед на болния не се издава. Изключение се допуска най-много до два
дни в случаи на тежки остри или изострени
хронични заболявания, когато при прегледа
обективната находка, отразяваща естеството
и стадия на даденото заболяване, доказва, че
лицето е боледувало и е било в състояние на
временна неработоспособност, но прегледът не
е могло да бъде извършен. В тези случаи причините за неизвършения предварително преглед
задължително подробно се мотивират в ЛАК и
се отбелязват в графа „бележки“ на болничния
лист. За лица, които поради заболяването си
не носят отговорност за действията си, този
срок е 10 дни. При издаване на болничния лист
денят на прегледа се включва в посочените
два, съответно 10 дни.
(5) Когато прегледът е бил извършен и
временната неработоспособност е била своевременно констатирана, но болничен лист
не е бил издаден, той може да се издаде за
минало време, ако въз основа на обосноваваща документация на лечебното заведение и
ЛАК се прецени, че лицето през това време
е било временно неработоспособно. В тези
случаи болничен лист за отпуск до 14 дни
непрекъснато за едно или повече заболявания
се издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина, до 6 месеца – от ЛКК, а за
повече от 6 месеца – след решение на ТЕЛК.
Целият отпуск за минало време се включва в
един болничен лист.
Чл. 10. (1) Всички решения на ЛКК и ТЕЛК
по експертизата на временната неработоспособност, както и издадените болнични листове
задължително се вписват в ЛАК, а за лекуващите
се в лечебно заведение за болнична помощ – и
в историята на заболяването, и в епикризата.
(2) Решенията и мненията на ЛКК се вписват
под номер в книгата за решенията на ЛКК и
се подписват от председателя и членовете на
комисията. Всяка ЛКК води отделна книга за
решенията си. Издадените болнични листове от
лекуващите лекари и от ЛКК се регистрират в
книгата за регистриране на издадените болнични
листове, която е една за лечебното заведение.
Чл. 11. (1) Болничен лист се издава и при
следните случаи:
1. умишлено увреждане на здравето с цел
получаване на отпуск или обезщетение;
2. нарушаване на режима, определен от
здравните органи;
3. временна неработоспособност поради
употреба на алкохол, приемане на силно
упойващо средство без лечебна цел или поради прояви, извършвани под въздействието на
такива средства;
4. временна неработоспособност поради хулигански и други противообществени прояви,
установени по съответния ред;
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5. временна неработоспособност поради
неспазване на правилата за безопасна работа,
установено по съответния ред;
6. неявяване своевременно без уважителни
причини на контролен преглед.
(2) Работоспособни осигурени, страдащи от
хроничен алкохолизъм и наркомании, приети
за лечение в лечебни заведения, имат право
на болничен лист, издаден по общия ред, за
цялото време на престоя им.
(3) На неработоспособните хронични алкохолици се издават болнични листове по реда
и правилата за общо заболяване.
(4) За всички случаи, посочени в ал. 1,
т. 1 – 5, лекуващият лекар задължително вписва
в болничния лист: „За анкета“.
Чл. 12. Не се издава болничен лист за временна неработоспособност:
1. на неосигурени по Кодекса за социално
осигуряване (КСО) лица с изключение на случаите по чл. 42, ал. 2 и 3 КСО;
2. когато при прегледа се установи, че осигуреният е работоспособен; в този случай в
служебната бележка, ако такава се поиска, се
отбелязват датата и часът на явяването и на
напускането на лечебното заведение;
3. при кръводаряване освен в случаите, когато поради кръводаряването настъпи временна
неработоспособност;
4. за гледане на хронично болен освен в
случаите, когато се прибавя ново заболяване,
което утежнява състоянието и налага гледане
на болния, при обективизирано изостряне на
заболяването или в терминалния стадий;
5. за гледане на лице с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, на
което е определена чужда помощ, с изключение
на децата до 16-годишна възраст с определени
вид и степен на увреждане;
6. за заболяване, за което ТЕЛК (НЕЛК) е
определила 50 и над 50 на сто трайно намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане;
изключения се допускат, когато са налице
обективни данни за обострянето му, както и
при интервенции, свързани с лечението на
хронично заболяване.
Чл. 13. (1) Болничен лист за временна
неработоспособност се издава на осигурено
лице еднолично от лекуващия лекар/лекаря
по дентална медицина до 14 дни непрекъснато
за едно или повече заболявания, но не повече
от 40 дни, с прекъсване в рамките на една
календарна година.
(2) След изтичането на отпуска по ал. 1
болният се насочва към ЛКК.
(3) Когато болничният лист е издаден в
нарушение на ал. 1 и 2, въпросът за временната неработоспособност се решава по реда на
чл. 112 от Закона за здравето (ЗЗ).
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(4) Когато съответната ЛКК установи, че е
налице временна неработоспособност в периода,
включен в болничния лист, издаден еднолично,
тя го заверява, като:
1. вписва имената на членовете на ЛКК и
техните подписи;
2. вписва дата и номер на решението на
ЛКК по книгата за решенията на ЛКК;
3. поставя печат на лечебното заведение.
Чл. 14. (1) Болничен лист за цялото време
на болничното лечение се издава еднолично от
лекуващия лекар/лекаря по дентална медицина.
В случаите, когато след болничното лечение
болният се нуждае и от домашно лечение, при
изписването се издава един болничен лист от
ЛКК, в който се включват дните за болничното
лечение, включително денят на изписването,
както и не повече от 30 дни за домашно лечение. В историята на заболяването, в ЛАК и в
епикризата се отразява издаденият болничен
лист и се обосновава необходимостта от отпуск
за домашно лечение.
(2) Болничен лист за дневен и домашен
стационар се издава от ЛКК.
(3) Болничен лист за болнично лечение се
издава задължително от деня на постъпването,
независимо дали преди това осигуреният има
издаден друг болничен лист.
(4) В случаите по ал. 3 в графа „бележки“
на втория болничен лист се вписва номерът на
първия болничен лист и продължителността на
отпуска по болест по него „от – до“.
Чл. 15. (1) В зависимост от състоянието на
болния в болничния лист се определя един от
посочените режими:
1. болничен;
2. санаторно-курортен;
3. домашен:
а) на легло – постоянно или за определени
часове на деня;
б) стаен;
в) амбулаторен;
4. свободен:
а) само в района на населеното място, където
болният прекарва отпуска по болест;
б) с право да отиде в друго населено място
в границите на Република България.
(2) При определяне на домашен режим лекуващият лекар/лекарят по дентална медицина
или ЛКК, издаващи болничния лист, са длъжни
да се информират от болния за възможностите
му да проведе лечението си в друго населено
място при по-добри грижи без опасност за
влошаване на състоянието му от пътуването.
Когато се разреши ползването на домашния
отпуск в друго населено място, това обстоятелство се вписва в болничния лист.
(3) Когато болничният лист, с който е определен домашният режим, е издаден, а нуждата
и възможностите за гледане на болния в друго
населено място се установяват след неговото
издаване, промените в режима по условията на
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ал. 2 се извършват преди заминаването на бол
ния в другото населено място върху болничния
лист преди представянето му на работодателя/
осигурителя. В случай че той вече е представен
на работодателя/осигурителя, издалият болничния лист изпраща писмо до него, с което се
уточняват промените в режима, както и датата,
от която следва да се прилагат.
Чл. 16. (1) Всички лабораторни изследвания
и лечебни процедури (физиотерапия, рентгенова
терапия и др.) на работоспособни осигурени
лица се извършват в извънработно време или в
работно време с разрешението на работодателя,
без да се издава болничен лист.
(2) В случаите по ал. 1 лекарят/лекарят по
дентална медицина, който прави изследването
или консултацията, издава служебна бележка на
осигурения, в която отразява часа на явяването
и часа на приключване на изследването.
(3) Болничен лист може да бъде издаден
само в случаите, когато времето, необходимо
за отиване и връщане до и от лечебното заведение и за провеждане на изследванията и
процедурите, ангажира цялото работно време
на осигуреното лице по ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3 болничният лист се
издава от лекаря/лекаря по дентална медицина,
изпратил болния за съответното изследване и
лечебни процедури.
Чл. 17. На осигурени с ампутирани крайници
или други ортопедични дефекти, на които се
налага да им бъде взета мярка за изработване
на ново медицинско изделие, помощно средство, приспособление или съоръжение или за
поправка на старо, както и за обучение при
ползването му, болничен лист за необходимото
време се издава от лекар специалист или от
специализирана ЛКК във връзка с протезирането на лицето.
Чл. 18. (1) Осигуреният не може по своя
преценка без разрешение от лекуващия лекар
или ЛКК, издали болничния лист, да се върне на работа преди изтичане на разрешения
отпуск. Осигурителите не допускат на работа
осигурени, които се намират в отпуск поради
временна неработоспособност.
(2) При определен домашен амбулаторен
или свободен режим осигуреният е длъжен, ако
е необходимо, да се яви пред разследващите
органи и пред органите на съдебната власт през
периода на разрешения отпуск поради временна
неработоспособност, освен ако представи „Медицинско удостоверение“ по образец, утвърден
от министъра на здравеопазването и министъра
на правосъдието, в което е отбелязано, че заболяването на лицето не позволява явяването
му пред разследващите органи и пред органите
на съдебната власт.
Чл. 19. (1) Когато лицето, което ползва отпуск
по болест, заяви, че работоспособността му е
възстановена преди изтичане на разрешения
отпуск, и ако лекуващият лекар/лекарят по
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дентална медицина или ЛКК, издали болничния
лист, установят това, те могат да прекратят
отпуска, като изпратят уведомление за това до
работодателя/осигурителя. В уведомлението се
посочва датата, от която се прекратява отпускът по болест. В тези случаи ЛКК може да
прекрати отпуск, издаден еднолично от лекар.
(2) Нарушаването на режима, определен
в издаден болничен лист, не се приема като
самостоятелно основание за прекратяване на
отпуска за временна неработоспособност.
(3) Споровете между осигурения, лекуващите
лекари/лекари по дентална медицина и други
заинтересувани лица и органи се разрешават
по реда на чл. 112 и 113 от Закона за здравето.
Чл. 20. Лекуващите лекари/лекарите по
дентална медицина и ЛКК са длъжни:
1. да уведомяват осигурените за деня, в
който трябва да се явят на преглед;
2. да дават указания на осигурените за реда,
начина и сроковете за обжалване на техните
решения;
3. да осведомяват осигурените по всички
въпроси, възникнали във връзка с уреждане
на временната или трайната им неработоспособност.
Раздел II
Издаване на болничен лист при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест,
аборт, при належащи медицински прегледи и
изследвания и при трудоустрояване
Чл. 21. Болничен лист поради общо заболяване, трудова злополука и професионална
болест се издава при условията и по реда,
определени в чл. 7.
Чл. 22. При злополука лекуващият лекар/
лекарят по дентална медицина определя вида
є – трудова или не, според данните от анамнезата и неговите лични констатации, като
задължително вписва в ЛАК часа, мястото и
обстоятелствата на злополуката. При съмнение
за трудова злополука в болничния лист се вписва:
„За доказване с разпореждане на ТП на НОИ“,
а за професионална болест – „За доказване с
експертно решение на ТЕЛК“.
Чл. 23. Болничен лист за аборт по желание
или по медицински показания се издава по
общия ред.
Чл. 24. (1) Болничен лист на осигурен,
изпратен за консултация или изследване, се
издава от лекуващия лекар/лекаря по дентална
медицина или от ЛКК, които са го изпратили.
Консултантът издава болничен лист в случаите,
когато поеме лечението, като приеме болния
в лечебно заведение за болнична помощ или
му осигури системно домашно-амбулаторно
наблюдение и лечение. Еднократното даване
на рецепта или еднократната консултация не
се считат за поемане на лечение.
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(2) Лекарят консултант дава мнение относно
характера и стадия на заболяването, лечението
и работоспособността на болния. Консултантите
не определят продължителността на неработоспособността. Тя се определя от лекуващия
лекар/лекаря по дентална медицина или ЛКК,
които издават болничния лист.
(3) Когато осигуреният не е бил изпратен
за консултация от лекуващия лекар/лекаря по
дентална медицина или от ЛКК, но представи консултативно мнение от друго лечебно
заведение, което е констатирало състояние
на временна неработоспособност, въпросът за
работоспособността при несъгласие с мнението
на консултанта и отказ да се издаде болничен
лист се решава по реда на чл. 112 ЗЗ. В този
случай лечебните заведения, извършили консултацията, са длъжни да издадат официален
документ, в който да отразят обективната находка, параклиничните изследвания, лечението
и мотивирано мнение за работоспособността
на осигурения.
Чл. 25. (1) Когато няма данни за трайно
намалена работоспособност или трайно намалената работоспособност е под 50 на сто, но
здравословното състояние на осигурения налага
да работи при облекчени условия, включително
при намален работен ден, той се трудоустроява
с болничен лист.
(2) Лекуващият лекар/лекарят по дентална
медицина трудоустроява за срок до един месец
в една календарна година, а ЛКК – до две години, но за не повече от 6 месеца еднократно.
На всеки 6 месеца се прави контролен преглед
и се издава нов болничен лист. След изтичане
на двете години осигуреният се насочва за
освидетелстване от ТЕЛК.
Раздел III
Издаване на болничен лист за временна неработоспособност при бременност, раждане и
осиновяване
Чл. 26. (1) Отпускът поради бременност и
раждане на осигурената в размер 135 календарни
дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични
листа, както следва:
1. за 45 календарни дни преди раждането; болничният лист се издава еднолично от
лекаря, който осъществява наблюдението на
бременната; в болничния лист задължително
се вписва терминът на раждането;
2. за 42 календарни дни непосредствено от
раждането – от лекаря, който е водил раждането; ако раждането е станало без медицинско
наблюдение – от личния лекар;
3. за 48 календарни дни (продължение на
предходния болничен лист):
а) след изписване от болничното лечебно
заведение – от личния лекар на детето или от
личния лекар на родилката;
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б) в случаите, когато детето по медицински
индикации е оставено за гледане в болнично
лечебно заведение – болничният лист се издава
от ЛКК на АГ отделението на болничното лечебно заведение, където се гледа болното дете.
(2) Когато детето почине, дадено е за осиновяване или е настанено в детско заведение
на пълна държавна издръжка преди изтичането
на 42 дни от раждането му, болничен лист по
ал. 1, т. 3 не се издава.
(3) През време на отпуска поради бременност и раждане не се издава болничен лист по
други причини.
(4) При патологична бременност болничен
лист се издава по общия ред – както за общо
заболяване.
Чл. 27. (1) Когато раждането не стане в
рамките на 45-те дни отпуск поради бременност
по чл. 26, ал. 1, т. 1, той се продължава с нов
болничен лист до деня на раждането, но за не
повече от 93 дни.
(2) Когато раждането е станало преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност,
а също и при преждевременно раждане, когато
не е съществувала възможност да се започне
ползването на 45-дневния отпуск поради бременност, осигурената има право на остатъка или
на неизползвания отпуск поради бременност.
В тези случаи отпускът се включва в третия
болничен лист, като се вписва размерът на
неизползвания отпуск поради бременност.
(3) В случаите, при които осигурената няма
право на отпуск за времето след 42-ия ден от
раждането, се издава болничен лист само за
неизползвания отпуск поради бременност.
Чл. 28. Болничен лист за временна неработоспособност след раждане се издава от датата,
на която е станало раждането, като винаги се
разрешават 42 дни отпуск независимо от това,
дали детето е мъртвородено, починало, или е
дадено за осиновяване или в детско заведение
на пълна държавна издръжка преди изтичането
на 42-ия ден от раждането.
Чл. 29. Когато детето почине, настанено е в
детско заведение на пълна държавна издръжка
или е дадено за осиновяване след 42-ия ден от
раждането, отпускът по третия болничен лист
се прекратява от следващия ден. В тези случаи,
ако работоспособността на майката вследствие
на раждането не е възстановена, срокът на
временната неработоспособност се продължава
по общия ред, като обстоятелството, че неработоспособността е вследствие на раждането,
задължително се отразява в болничния лист.
Чл. 30. (1) В случай, при който бременната
не се е явила своевременно за оформяне на
отпуска си поради бременност, но има определен термин на раждане, болничният лист се
издава, както следва:
1. ако до явяването є при лекаря е работила – само за времето от датата на прекратяване
на работата до термина на раждането;
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2. ако до явяването є при лекаря не е работила – за целия период от 45 дни, предхождащ
термина на раждането.
(2) Когато осигурената е родила, без да е
имала определен термин и без оформен отпуск
поради бременност, временната неработоспособност се оформя, както следва:
1. за целия период от 45 дни преди раждането,
ако не е работила, болничният лист се антидатира и се издава за целия период до датата
на раждането от лекаря, водил раждането, или
от личния лекар, ако раждането е станало без
медицинско наблюдение;
2. ако е работила част от периода 45 дни,
предхождащ раждането, а през останалия период
не е работила, болничният лист се издава за
времето от прекратяването на работата є до
датата на раждането;
3. ако до раждането бременната е работила,
болничен лист за бременност не се издава.
(3) В случаите, при които бременната се
явява по-късно за оформяне на отпуска си по
бременност, тя представя на здравните органи
документ от предприятието за датата, до която
е работила. Документът се съхранява в ЛАК
заедно с картона на бременната.
Чл. 31. (1) При тежко заболяване на майката
на дете до 2-годишна възраст, поради което тя
не може да се грижи за детето, независимо
кога е настъпило и независимо дали е довело
до неработоспособност, ЛКК на лечебното
заведение, което осъществява лечението и
наблюдението на майката, издава протокол.
(2) Протоколът на ЛКК съдържа трите имена
на майката, пълната диагноза на заболяването
є, срока (от – до) за целия период, за който
майката не може да се грижи за детето, трите
имена и датата на раждане на детето и повода
за освидетелстването – ползване на отпуск по
чл. 167, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ).
(3) Протоколът на ЛКК се съставя в два
екземпляра, единият от които се прилага към
ЛАК на майката, а другият се предава на лицето, което ще ползва отпуска по чл. 167, ал. 1
КТ. Протоколът на ЛКК се извежда в книгата
за решенията на ЛКК.
(4) Когато възможността за гледане на детето
от майката не се възстанови в срока по ал. 2,
определен от ЛКК, той се продължава с нов
протокол на ЛКК след ново освидетелстване.
(5) При спорове и отказ за издаване на
протокол се процедира съгласно разпоредбата
на чл. 112 ЗЗ.
Чл. 32. (1) При заболяване на майката по
чл. 31, ал. 1, настъпило в периода на остатъка
от раждането до 135-ия ден, на лицето, което
ще ползва отпуск по чл. 167 КТ, се издава и
болничен лист.
(2) Болничният лист се издава за периода
по чл. 31, ал. 2, но за не повече от остатъка
до 135-ия ден, от личния лекар на детето или
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от личния лекар на лицето, което ще ползва
отпуск по чл. 167 КТ, въз основа на следните
документи:
1. протокол на ЛКК по чл. 31, ал. 1;
2. декларация, че детето е живо и не е дадено за осиновяване.
Чл. 33. (1) Когато майката почине, на лицето, което ще ползва отпуск по чл. 167 КТ,
се издава болничен лист за временна неработоспособност в размер на разликата от деня
на смъртта на майката до изтичане на срока
по чл. 26, ал. 1.
(2) Болничният лист се издава от личния
лекар на детето или от личния лекар на лицето, което ще ползва отпуск по чл. 167 КТ, въз
основа на следните документи:
1. акт за смъртта на майката;
2. декларация, че детето е живо и не е дадено за осиновяване.
(3) Когато отпускът се ползва от настойник,
болничният лист се издава по реда на ал. 2
въз основа на:
1. документ за настойничество;
2. акт за смъртта на двамата родители.
Чл. 34. (1) На осигуреното лице, което
осиновява дете, се издава болничен лист за
временна неработоспособност в размер на
разликата от възрастта на детето в деня на
предаването му за осиновяване до изтичането
на срока по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3.
(2) Болничният лист по ал. 1 се издава
еднолично от ръководителя на лечебното заведение, където е отглеждано детето до датата
на осиновяването, или от личния лекар на
осиновителя.
Раздел IV
Издаване на болничен лист за балнеолечение,
климатолечение и таласолечение
Чл. 35. (1) Болничен лист за балнеолечение,
климатолечение и таласолечение се издава само
на временно неработоспособен осигурен, чието
заболяване е показано за такова лечение.
(2) Балнеолечение, климатолечение и таласолечение на лица с хронични заболявания
със запазена работоспособност се провежда за
сметка на друг законоустановен отпуск.
(3) При изпращане на временно неработо
способен осигурен непосредствено от болнично
лечение на балнеолечение, климатолечение
и таласолечение болничният лист се издава
от ЛКК на лечебното заведение, което го е
изпратило.
(4) В случаите, когато е разрешен отпуск
за временна неработоспособност за домашно
лечение и през този отпуск осигуреният по
препоръка на лекуващия лекар или ЛКК се
снабди с карта за балнеолечение, климатолечение и таласолечение, срокът на която изтича по-късно от срока на разрешения отпуск
за домашно лечение, отпускът за временна
неработоспособност се продължава от ЛКК,
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която е разрешила отпуска за домашно лечение, с нов болничен лист – продължение на
предходния, в който се определят режимът и
дните от предходния болничен лист, за които
този режим се отнася.
(5) В случаите, когато е разрешен отпуск
за временна неработоспособност с определен
домашен режим и през този отпуск осигуреният
по препоръка на лекуващия лекар или ЛКК
се изпрати на балнеолечение, климатолечение
и таласолечение, срокът на което изтича в
рамките на разрешения отпуск за домашно
лечение, промените в режима се извършват
върху болничния лист до представянето му на
осигурителя. В случай че болничният лист вече
е представен, издалият болничния лист изпраща
писмо до осигурителя, с което го уведомява
за промяната в режима, както и за датата, от
която следва да се прилага.
Чл. 36. В болничния лист за балнеолечение,
климатолечение и таласолечение се включват
допълнително до 3 календарни дни отпуск за
пътуване, когато това е необходимо.
Раздел V
Издаване на болничен лист при карантина
и отстраняване от работа по предписание на
медицинските органи
Чл. 37. (1) При карантина на болен или контактен осигурен, наложена съгласно разпоредбите за борба със заразните болести, болничен
лист се издава еднолично от лекуващия лекар
за срока на карантинния период.
(2) Когато осигурен се разболее през време
на дадения му отпуск за карантина, независимо
дали заболяването е поради болестта, за която
е оставен под карантина, или поради друга
болест, не следва да се издава друг болничен
лист до изтичане на срока, за който е издаден
болничният лист за карантина. Нов болничен
лист се издава след този срок само ако временната неработоспособност поради заболяването
продължава. Този болничен лист се означава
като „Първичен“, но ако заболяването е поради
болестта, за която е наложена карантината, болничният лист се означава като „Продължение“.
(3) Когато поради характера на извършваната работа осигуреният е отстранен от нея по
нареждане на медицинските органи като преболедувал от заразна болест, като бацилоносител
или поради контакт със заразноболен, болничният лист се издава еднолично от лекуващия
лекар за сроковете, установени за съответните
заразни болести. В тези случаи лицето представя
служебна бележка от работодателя, че не може
да се трудоустрои на друга подходяща работа.

БРОЙ 36

ДЪРЖАВЕН

Раздел VI
Издаване на болничен лист за гледане на болен
член от семейството
Чл. 38. (1) Болничен лист за гледане на
болен член от семейството в дома, както и за
гледане на болно дете, настанено при близки,
роднини или приемно семейство по реда на
чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД),
се издава:
1. от лекуващия лекар/лекаря по дентална
медицина – еднолично до 14 дни непрекъснато
за едно или повече заболявания;
2. от ЛКК – до 30 дни наведнъж, но за не
повече от 6 месеца, а след 6-ия месец – след
решение на ТЕЛК.
(2) Болничните листове по ал. 1 се издават
от лечебните заведения, в които се осъществяват
лечението и наблюдението на болния.
(3) В болничния лист за гледане на болен
член се вписват имената на болния, единният
граждански номер, родствената връзка и диагнозата.
(4) При издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството лекуващият
лекар или ЛКК вписва в личната амбулаторна
карта на болния името на лицето, на което
е издаден болничният лист за гледането му,
местоработата, постоянния адрес, родствената
връзка с болния, размера на отпуска и номера
на болничния лист. В ЛАК на болния се отразяват прегледът, изследванията, назначеното
лечение и диагнозата. Данните от болничния
лист – номер, серия, начало и продължителност
на отпуска, се нанасят и в ЛАК на лицето, на
което е издаден болничният лист.
Чл. 39. (1) Болничен лист за гледане на
деца от семейството се издава еднолично от
лекуващия лекар и в следните случаи:
1. за гледане на дете, посещаващо детско
заведение, контактно със заразноболен, задължително карантинирано в дома – до изтичане
на карантинния период;
2. за гледане на здрави деца, посещаващи детски заведения, върнати оттам поради
наложена карантина на тези заведения или
на отделни групи – за срока на карантинния
период; болничен лист в случая се издава въз
основа на служебна бележка от директора на
детското заведение за наличността и срока на
карантината и за невъзможността детето да
бъде прехвърлено в друга група, където няма
карантина; служебната бележка се прилага в
амбулаторната карта на лицето, което получава
отпуска, на което се издава болничен лист за
гледане.
(2) Не се издава болничен лист за гледане
на здрави деца, оставени под карантина, които
не посещават детски заведения.
Чл. 40. (1) Болничен лист за гледане на
болен член от семейството в лечебно заведение
за болнична помощ се издава еднолично от
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лекуващия лекар при наличие на заключение,
вписано в историята на заболяването от ръководителя на лечебното заведение, че гледането
на болния е било наложително, и за какъв срок.
Това обстоятелство задължително се вписва в
болничния лист, като се отбелязва номерът на
историята на заболяването на болния член от
семейството.
(2) Болничен лист за гледане на дете до
3-годишна възраст, настанено на лечение в лечебно заведение за болнична помощ, се издава
еднолично от лекуващия лекар, без да се изиск
ва разрешение на ръководителя на лечебното
заведение, за целия престой на осигурения в
лечебното заведение.
Раздел VII
Издаване на болничен лист за придружаване на
член от семейството за лечение, консултация
и изследване
Чл. 41. (1) Болничен лист за придружаване
на болен член от семейството, включително
на болно дете, настанено при близки, роднини
или приемно семейство по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето (ЗЗД) в същото
или в друго населено място, се издава от лекуващия лекар или от ЛКК, изпратили болния
за консултация, изследване или постъпване за
лечение, след като осигуреният представи документи от лечебното заведение, към което е
насочен болният, от които се вижда времето,
необходимо за придружаване.
(2) В случаите по ал. 1 болничен лист се
издава само за времето до настаняването на
болния в лечебното заведение за болнична
помощ, след което болничен лист може да се
издаде по реда на чл. 40.
(3) Когато извънболничното лечение се поеме
от лечебно заведение в друго населено място,
болничен лист на придружителя се издава от
това заведение по реда на наредбата.
Чл. 42. (1) В болничния лист за придружаване
на болен член се вписват имената на болния,
единният граждански номер, родствената връзка
и диагнозата.
(2) При издаване на болничен лист за
придружаване на болен член от семейството
лекуващият лекар или ЛКК вписва в личната
амбулаторна карта на болния името на лицето,
на което е издаден болничният лист за придружаването му, местоработата, постоянния
адрес, родствената връзка с болния, размера на
отпуска и номера на болничния лист. В ЛАК на
болния се отразяват прегледът, изследванията,
назначеното лечение и диагнозата. Данните от
болничния лист – номер, серия, начало и продължителност на отпуска, се нанасят и в ЛАК
на лицето, на което е издаден болничният лист.
Чл. 43. (1) Не се издава болничен лист за
гледане или за придружаване на болен член
от семейството едновременно на повече от
един осигурен.
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(2) Болничен лист може да се издаде едновременно на повече от един осигурен член от
семейството, когато в семейството има едновременно повече от един болен и гледането
или придружаването на болните се осъществява
на различни места, както и в случаите, когато в семейството има повече от един болен
от различни инфекциозни болести, гледането
на които в дома или в лечебното заведение
е противопоказано да се извършва от едно и
също лице.
Раздел VIII
Издаване на болничен лист за лечение и изследване в чужбина
Чл. 44. Болничен лист за временна неработоспособност поради заболяване, злополука,
бременност или раждане в чужбина на служителите от българските посолства, легации,
консулства, търговски представителства, на
изпратените на работа при поделенията на ООН
и другите международни представителства се
издава от ЛКК на лечебното заведение, определено от директора на Регионалния център по
здравеопазване – София, за целия период на
временната неработоспособност срещу представяне на документ от лечебното заведение, в
което е извършено лечението или изследването.
Чл. 45. (1) На осигурени, на които е проведено болнично лечение или изследване в
чужбина независимо по какъв ред, болничен
лист се издава за целия период на лечението
или изследването въз основа на представените
документи от лечебното заведение.
(2) Болничен лист за амбулаторно лечение
или изследване в чужбина се издава само ако
от представената документация се установи, че
вписаните обективни данни в издадената документация дават основание за разрешаване на
отпуск и обосновават неговата продължителност.
(3) В случаите по ал. 1 и 2, ако състоянието
на болния е налагало придружител, се издава
болничен лист и на придружителя, при условие
че той е осигурен.
(4) Болничен лист по ал. 1, 2 и 3 се издава
от ЛКК, към която болният е насочен от личния
си лекар. Осигуреният е длъжен да представи
на личния лекар документите от лечебното
заведение, където е извършено лечението или
изследването, както и доказателства за осигурителните си права.
(5) При отказ на ЛКК да издаде болничен
лист по реда на ал. 4 се процедира съгласно
разпоредбата на чл. 112 от ЗЗ.
Чл. 46. Документите, издадени в чужбина,
въз основа на които в Република България
се издават болнични листове, трябва да имат
официалния характер, валиден за съответната
страна, в която са издадени, и да са преведени
на български език от оторизирана фирма за
превод и легализация на документи.
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Чл. 47. Болничните листове за проведено
лечение или изследване в страните, с които
Република България има сключени спогодби
за сътрудничество в областта на социалната
политика, се издават по реда на чл. 45, освен
ако в спогодбите е уговорено друго.
Чл. 48. Болничен лист за раждане, станало в
чужбина, се издава от личния лекар въз основа
на следните документи:
1. акт за раждане на детето;
2. декларация, че детето е живо и не е дадено за осиновяване;
3. документ за ползвания отпуск при бременност;
4. служебна бележка от осигурителя, че лицето работи и се осигурява, или осигурителна
книжка.
Чл. 49. За временно неработоспособни
български граждани на работа в други страни,
изпратени въз основа на сключени спогодби с
тях, при завръщане и за престоя им в страната
поради ползването на платен или неплатен
отпуск или командировка болничен лист се
издава при условията и по реда на наредбата.
Чл. 50. Разпоредбите на чл. 44 – 49 не се
прилагат по отношение на лица, за които се
прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност на Европейската
общност (ЕО) или международните договори
в областта на социалната сигурност, по които
Република България е страна.
Чл. 51. (1) За удостоверяване на временна
неработоспособност на лица, които са подчинени
на законодателството на друга държава съгласно правилата за координация на системите за
социална сигурност на ЕО или международните
договори в областта на социалната сигурност, по
които Република България е страна, се издават
утвърдените с тях формуляри или аналогични
на тях документи. В тези случаи болничен лист
не се издава.
(2) Формулярите по ал. 1 се попълват от
лекуващия лекар на лицето или ЛКК и се
изпращат в Централното управление на НОИ.
Чл. 52. В случаите, когато на лица, подчинени на българското законодателство съгласно
правилата за координация на системите за социална сигурност на ЕО или международните
договори в областта на социалната сигурност,
по които Република България е страна, са
издадени в чужбина утвърдените с тях формуляри или аналогични на тях документи, се
прилага разпоредбата на чл. 27 от Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване. В случаите, когато институцията
на съответната държава откаже да издаде утвърдените формуляри, се прилага общият ред
на чл. 44 – 49.
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Раздел IХ
Общи изисквания по отчетността на болничните листове
Чл. 53. Дубликат на болничен лист се издава
от лечебното заведение, което е издало оригинала, срещу писмено искане от осигурителя,
от осигурения или от самоосигуряващото се
лице. В молбата се посочва причината, поради
която се иска дубликат. На издадения болничен
лист се вписва „Дубликат“. Молбата, срещу
която се иска дубликат от болничен лист, се
прилага в ЛАК.
Чл. 54. (1) Органите на експертизата, издали
неправомерно болнични листове, имат право
сами да ги анулират до изплащане на обезщетения по тях, при условие че осигуреният не
възразява.
(2) След изплащане на обезщетението обжалванията и възраженията от заинтересуваните
лица и органи се правят по реда на чл. 112 от ЗЗ.
(3) Анулираните болнични листове по реда
на ал. 1 се съхраняват в съответните лечебни
заведения, а тези по ал. 2 – при осигурителите/
ТП на НОИ.
(4) Анулираните болнични листове се съхраняват 3 години след датата на издаването им,
след което се унищожават с акт от комисия,
определена със заповед на съответния ръководител. В акта задължително се вписват серията
и номерът на унищожените болнични листове.
(5) Корекции по болничния лист по повод
допуснати технически грешки се извършват
само от органа, който го е издал. Корекцията
се нанася върху самия болничен лист със съответния подпис и печат.
(6) Анулиране на болничен лист се извършва,
като се зачертава с две срещуположни диагонални черти, вписва се думата „унищожен“ и
по чие решение се анулира.
Чл. 55. Повредените болнични листове се
съхраняват в лечебните заведения и се унищожават в края на годината по реда на чл. 54, ал. 4.
Чл. 56. (1) Бланките на болничните листове
се отпечатват и разпределят от НОИ. За получените и разходваните бланки на болнични
листове за временна неработоспособност в
ТП на НОИ и в лечебните заведения се води
регистър за получаването, движението и отчитането на болничните листове.
(2) Лечебните заведения получават бланки
на болнични листове от ТП на НОИ след
представяне на удостоверение за регистрация
на лечебното заведение за извънболнична
помощ, издадено от директора на РЦЗ, или
след съответно разрешение за осъществяване
на лечебна дейност по чл. 46 от Закона за лечебните заведения, издадено от министъра на
здравеопазването.
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(3) За получаването, разпределянето и съхраняването на бланките на болнични листове
носят отговорност директорите на ТП на НОИ,
а за лечебните заведения – ръководителите им.
(4) Лекарите/лекарите по дентална медицина, издаващи болнични листове, носят лична
отговорност за тяхното съхранение и опазване.
Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА – ПРОФЕСИОНАЛЕН ИЛИ ОБЩ
Чл. 57. (1) Териториалната експертна лекарска комисия (НЕЛК) потвърждава или отхвърля
професионалния характер на заболяванията
въз основа на клиничния преглед, данните от
медицинското досие на лицето, допълнително
събраните доказателства и протокола за извършено проучване по повод на професионална
болест, направено от съответното ТП на НОИ,
по чл. 62, ал. 1 КСО.
(2) Освен по характера на заболяването ТЕЛК
се произнася по всички въпроси по чл. 61.
(3) При преосвидетелстване на лица с професионални заболявания ТЕЛК (НЕЛК) може
да препотвърди професионалното заболяване
или да установи липса на такова.
Чл. 58. При настъпила смърт, когато при
аутопсия се установят данни за заболяване,
включено в списъка на професионалните болести, по искане на наследниците и/или органите
на предварителното производство и съда ТЕЛК
се произнася по професионалния характер при
наличие на следните документи:
1. протокол от аутопсия;
2. медицинска документация на починалия;
3. протокол за проучване на професионална
болест.
Чл. 59. По преценка на ТЕЛК (НЕЛК) лицата се насочват за допълнително изясняване
във връзка с потвърждаване или отхвърляне
на професионалния характер на болестта към
отделенията и клиниките по професионални
болести.
Чл. 60. (1) Териториалните експертни лекарски комисии и НЕЛК издават експертни
решения и попълват регистрационни карти
за призната професионална болест. Когато
решението за професионалния характер на заболяването е взето от съда, регистрационната
карта се попълва от НЕЛК.
(2) Срокът на експертното решение, с което
е призната професионална болест, е 3 години,
след което лицето се преосвидетелства по реда
на наредбата.
(3) Регистрационната карта за призната професионална болест се изготвя в 4 екземпляра
за: НОИ, съответната регионална инспекция
за опазване и контрол на общественото здраве,
Националния център по опазване на общественото здраве и областната инспекция по труда.
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(4) При преосвидетелстване ТЕЛК и НЕЛК
могат:
1. да потвърдят или да вземат ново решение
по характера на болестта;
2. да признаят причинна връзка за късни
последици и усложнения, обусловени от признатата професионална болест;
3. да установят пълно излекуване на професионалната болест.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ЕКСПЕРТИЗА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА
РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ
Чл. 61. (1) Експертизата на трайно намалената работоспособност включва определяне на:
1. степента на трайно намалената работо
способност в проценти спрямо здравия човек;
2. потребността от чужда помощ и срока;
3. срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност;
4. началната дата на трайно намалената
работоспособност (дата на инвалидизиране);
5. причинната връзка между увреждането
и настъпилата неработоспособност (смърт) по
повод на трудова злополука, професионална
болест, военна инвалидност, гражданска инвалидност;
6. причинната връзка между увреждането
(смъртта) и условията на труд (извършваната
работа) по време на злополуката, включително
при военна и гражданска инвалидност;
7. противопоказаните условия на труд;
8. трудоспособно ли е лицето за работното
си място и необходимостта от трудоустрояване;
9. характера на заболяването – професионален или общ.
(2) Експертизата на вида и степента на
увреждане включва определянето на:
1. степента на увреждане в проценти спрямо
здравия човек;
2. потребността от чужда помощ и срока;
3. срока на инвалидността и датата, на която изтича определеният срок на инвалидност;
4. дата на инвалидизиране;
5. препоръки за по-нататъшно наблюдение
и рехабилитация.
(3) На лицата, придобили право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО,
които не работят, не се определят противопоказани условия на труд.
Чл. 62. Степента на трайно намалената
работоспособност се определя въз основа на
подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни
и функционални изследвания и данните от
наличната медицинска документация, даващи
представа за функционалното състояние на
заболелия орган и организма като цяло.
Чл. 63. (1) Установеното увреждане, стадият
на неговото развитие и обусловеният функционален дефицит се съобразяват със съответната
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отправна точка съгласно приложение № 1. Ако
приетата точка предвижда диапазон „от ... до“,
процентът на трайно намалената работоспособност (вида и степента на увреждане) се съобразява със степента на установения дефицит.
(2) Когато установеното увреждане не е
посочено като отправна точка в приложение
№ 1, но обуславя значителен функционален
дефицит, за критерий се взема най-близката по
съдържание точка, като в експертното решение
се вписва „във връзка с точка ...“ и се прави
подробна обосновка.
(3) При наличие на множествени увреждания, посочени като отправни точки в приложение № 1, крайният процент на трайно
намалената работоспособност (вида и степента
на увреждане) се определя по Методиката за
прилагане на отправните точки за оценка на
трайно намалената работоспособност (вида и
степента на увреждане) в проценти съгласно
приложение № 2.
(4) Увреждания, които не са посочени като
отправни точки и не обуславят функционален
дефицит или дефицитът е незначителен, не се
вземат предвид при определяне процента на
трайно намалената работоспособност (вида и
степента на увреждане).
Чл. 64. Критериите за оценка на трайно намалената работоспособност (вида и степента на
увреждане) са еднакви независимо от повода, за
който се освидетелства лицето (пенсиониране,
социално подпомагане, освобождаване от такси
и данъци и др.).
Чл. 65. Процентите на трайно намалената
работоспособност (вида и степента на увреждане) по повод увреждане, причинено от общо
заболяване, и по повод увреждане, при което се
определя причинна връзка (трудова злополука,
професионална болест, военна инвалидност и
др.), се определят поотделно.
Чл. 66. (1) При внезапно починало лице ТЕЛК
и НЕЛК се произнасят само по причинната
връзка въз основа на наличната медицинска
документация и протокола от аутопсията.
(2) При липса на протокол от аутопсията
ТЕЛК и НЕЛК не се произнасят по причинна
връзка, но постановяват експертно решение.
Чл. 67. Когато процентът на трайно намалената работоспособност се завишава при
непроменено здравословно състояние, се прави
подробна мотивировка със:
1. неправилна оценка при предишното освидетелстване;
2. допусната фактическа грешка;
3. други причини.
Чл. 68. (1) При степен на трайно намалена
работоспособност (степен на увреждане) над
90 на сто ДЕЛК, ТЕЛК и НЕЛК се произнасят
и по потребността от чужда помощ.
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(2) Чужда помощ се определя на лица, които
не са в състояние да се обслужват самостоятелно при задоволяване на ежедневните си
потребности.
(3) При децата чужда помощ може да се
определи и при степен на увреждане под 90 на
сто в зависимост от естеството на заболяването
и възможността за отглеждането им в детско
заведение.
(4) Определянето на чужда помощ при децата
се обуславя от вида и степента на заболяването,
а не от възрастта на детето.
Чл. 69. (1) Срокът на инвалидността е от
една до 3 години в зависимост от характера
на увреждането, динамиката на неговото развитие и възможностите за възстановяване на
работоспособността (степента на увреждане).
(2) Крайната дата на срока на инвалидизиране е 1-во число на месеца, през който е
било извършено освидетелстването.
(3) Когато преосвидетелстването е извършено
след датата по ал. 2, в решението си ТЕЛК/
ДЕЛК отбелязва закъснението и причините
за това.
(4) При дефинитивни състояния без възможност за пълно или частично възстановяване на
работоспособността (степента на увреждане)
се определя пожизнен срок на инвалидността.
(5) При множествени увреждания, някои от
които не са дефинитивни, срокът на инвалидността се определя съгласно ал. 1.
(6) Срокът, за който е определена чуждата
помощ, може да бъде същият или по-кратък от
срока на намалената работоспособност (степен
на увреждане) в зависимост от увреждането
и неговата динамика, но за не по-малко от
6 месеца.
(7) При лица, придобили право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО,
се определя пожизнен срок на инвалидността.
Преосвидетелстване на тези лица може да се
извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
Чл. 70. (1) Дата на инвалидизиране се
определя, когато се определя процент трайно
намалена работоспособност (вид и степен на
увреждане).
(2) Когато лицето е било във временна неработоспособност и е преминало непосредствено
в инвалидност, за дата на инвалидизиране се
приема денят, от който е приключила временната неработоспособност по болничните листове.
(3) Когато лицето поради увреждането си е
трудоустроено на работа с по-ниска квалификация, за дата на инвалидизиране се приема
датата на преминаване на лицето на тази работа.
Това обстоятелство се установява по наличната
медицинска документация и документите за
трудов стаж.
(4) Когато лицето не е ползвало отпуск по
болест или не работи, датата на инвалидизиране се определя въз основа на медицинските
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документи и здравословното му състояние при
освидетелстването. Когато липсва медицинска
документация и здравословното състояние на
лицето не дава достатъчно основание, за дата
на инвалидизиране се определя датата на издаване протокола на ЛКК.
(5) Когато лицето работи или се намира в
платен или неплатен отпуск, за дата на инвалидизиране се определя датата на освидетелстването.
(6) Датата на инвалидизиране може да бъде
по-късна от датата на освидетелстването само
когато лицето е било в отпуск по болест и се е
явило за освидетелстване преди изтичането му.
(7) Отпускът при временна неработоспособност в размер 75 календарни дни, ползван на
основание чл. 42, ал. 2 и 3 КСО, се взема предвид при определяне датата на инвалидизиране.
Чл. 71. Нова дата на инвалидизиране се
определя:
1. на работещите лица с трайно намалена
работоспособност/степен на увреждане, на
които при следващото преосвидетелстване е
определен по-висок процент трайно намалена
работоспособност поради влошаване на здравословното им състояние, което не им позволява
да продължат да работят при същите условия
на труд, към които са се приспособили;
2. на лицата, които получават лична или
наследствена пенсия въз основа на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане
и са поискали друг вид пенсия – от датата, на
която е установена трайно намалена работо
способност, обусловена от увреждането, даващо
основание за друг вид пенсия;
3. на лицата, на които при последното
преосвидетелстване не е определен процент
трайно намалена работоспособност/степен на
увреждане, както и на лицата, които след изтичането на срока, за който е определен процент
трайно намалена работоспособност/степен на
увреждане, не са се явили за преосвидетелстване
и по медицинската документация се установи,
че са възстановили работоспособността си, или
са работили като работоспособни пълноценно,
но се е влошило състоянието им – от датата,
на която са станали неработоспособни.
Чл. 72. Решение за причинна връзка се взема от ТЕЛК и НЕЛК само при определяне на
процент трайно намалена работоспособност/
степен на увреждане и при временна неработоспособност по повод трудова злополука,
професионална болест и техните усложнения.
Чл. 73. (1) Териториалните експертни лекарски комисии и НЕЛК се произнасят по
причинната връзка въз основа на следните
документи:
1. при трудова злополука – разпореждане
на ТП на НОИ за приемане или неприемане
на злополуката за трудова или заместващо го
съдебно решение. При нетравматично увреж-
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дане и по искане на ТП на НОИ в случаите
на увреждане, при което неработоспособността
(смъртта) е настъпила по-късно от деня на
злополуката – протокол за разследване на
злополуката;
2. при определяне на гражданска инвалидност – документ от органите на властта,
когато лицето е пострадало или заболяло при
изпълнение на служебни задачи на тези органи; документ от ведомството, където лицето е
упражнило гражданския си дълг;
3. при определяне на военна инвалидност – решение на ведомствената медицинска
комисия или документ от командването на
военната част, на която лицето е съдействало,
или съдебно решение;
4. при професионална болест – протокол за
разследване на ТП на НОИ; при непълноти в
проучването на ТП на НОИ, ТЕЛК (НЕЛК)
може да поиска допълнителна информация от
работодателя или от ТП на НОИ.
(2) Не се считат за внезапно увреждане на
здравето по смисъла на чл. 55 КСО патологични
състояния вследствие на заболяване от каквото и
да е естество, включително епилепсия, хронична
исхемична болест на сърцето (всички клинични форми, включително миокарден инфаркт),
мозъчен инсулт, захарен диабет, атеросклероза,
високо кръвно налягане, душевни болести.
(3) Лицата, които направят искане за пенсия за военна инвалидност след уволняването
си, без да са били освидетелствани от военна
медицинска комисия, установяват обстоятелството, че са били на военна служба и че са
пострадали по време на службата, с документ
от съответното поделение или военна болница.
(4) При искане на наследствена пенсия за
военна инвалидност за загинали или безследно
изчезнали се представя удостоверение от командването на частта, на която са съдействали
или в която са служили.
Чл. 74. (1) Причинна връзка се признава не
само за увреждането по повод злополуката и
професионалната болест, но и за последствията
или усложненията, обусловени от тях.
(2) Причинна връзка се признава и за
усложненията на заболяванията, за които е
определена военна инвалидност.
Чл. 75. (1) При пенсия за военна инвалидност
ТЕЛК и НЕЛК вземат решение дали трайно
намалената работоспособност/степен на увреждане е резултат от това, че лицето е пострадало
или заболяло през време на военната служба.
(2) Решението на Централната военномедицинска комисия е задължително за ТЕЛК
(НЕЛК) само относно времето, през което
лицето е пострадало или заболяло.
(3) Когато в ТЕЛК (НЕЛК) постъпят допълнителни доказателства, показващи друго време,
през което лицето е пострадало или заболяло,
различно от времето, прието от ведомствената

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

медицинска комисия, цялата документация се
изпраща на ведомствената медицинска комисия
за ново разглеждане.
(4) Ако лицето не е било освидетелствано
от ведомствената медицинска комисия, ТЕЛК
(НЕЛК) взема решение дали лицето е пострадало или заболяло през време на военната
служба и дали инвалидността е резултат от това.
Чл. 76. (1) Териториалните експертни лекарски комисии се произнасят по причинната
връзка и при освидетелстване на лица по искане на държавни и частни застрахователи и на
застрахованите лица във връзка със сключена
застраховка при спазване условията на застрахователния договор срещу заплащане.
(2) За злополука се считат внезапните
събития, станали не по волята на застрахования, които в срок една година от датата на
злополуката са причинили смърт или трайна
загуба на работоспособността: нещастни случаи, произтичащи от движещи се транспортни
средства, при работа с машини, използване на
оръжие и инструменти или вследствие на взрив,
срутване, обгаряне, нараняване, механичен удар,
удар от мълния, действие на електрически ток,
удавяне, задушаване, измръзване, злоумишлени
действия от други лица, нападение от животни,
ухапвания от отровни насекоми и влечуги, отравяне от вредни продукти и вещества, приети
отвън, и при спасяване на човешки живот или
имущество.
(3) Не се считат за злополука по отношение
на застрахователни компании случаите, настъпили вследствие на:
1. професионални болести;
2. болести от каквото и да е естество, включително епилепсия и други припадъци, душевни
болести, парализи, кръвоизливи, причинени от
атеросклероза и високо кръвно налягане и др.,
освен случаите, когато вследствие на злополука
по застраховката се породят такива болестни
състояния и в резултат от тях настъпи смърт
или трайна неработоспособност;
3. лечебни мерки, инжекции, операции,
облъчвания и други действия, ако те не се
налагат от злополуката, предвидена по застрахователния договор;
4. умишлено извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер и
самоубийство или опит за самоубийство.
Чл. 77. (1) При преосвидетелстване на
пенсионери по повод трудова злополука и
професионална болест, гражданска или военна
инвалидност, ако се констатира, че заболяванията, за които е била призната причинна
връзка, не намаляват работоспособността им
или намалената работоспособност, ако има
такава, се обуславя от други заболявания, се
взема ново решение по причинната връзка.
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(2) Признава се причинна връзка и когато
новите заболявания са резултат или следствие
от заболяването, за което е приета причинна
връзка.
Чл. 78. (1) В своите решения ТЕЛК и НЕЛК
определят условията на труд, противопоказани
за здравословното състояние на освидетелстваните лица.
(2) При лице с 50 и над 50 на сто трайно
намалена работоспособност (вид и степен на
увреждане на работещите лица, придобили право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68 КСО) ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по
работоспособността му за работното му място
и при необходимост го трудоустроява.
(3) Лица с под 50 на сто трайно намалена
работоспособност (вид и степен на увреждане
на работещи лица, придобили право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО)
или без определен процент трайно намалена
работоспособност се насочват към ЛКК за преценка на необходимостта от трудоустрояване.
(4) При дефинитивни състояния, при които
не се очаква условията на труд да обусловят
неблагоприятно развитие на заболяването, в
експертното решение се записва, че лицето е
в състояние да работи според квалификацията
и възможностите си.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Лекуващ лекар (лекар по дентална медицина)“ е лекарят (лекар по дентална медицина),
който в момента е установил заболяването и
е поел наблюдението и лечението на болния в
амбулаторни, домашни или болнични условия.
2. „Чужбина“ е всяка държава, за която
не се прилагат правилата на координация за
системите на социална сигурност по смисъла
на § 1, т. 22 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравното осигуряване.
3. „Нетравматично увреждане“ е болест в
резултат на различни причини извън травма
(инфаркти, инсулти, душевни болести, атеро
склероза, високо кръвно налягане, диабет и др.).
4. „Трудов маршрут“ е хронологията на заеманите длъжности, които лицето е заемало до
момента на освидетелстването от органите на
медицинската експертиза, включващо продължителността на трудовия стаж за всяка от тях.
5. Сроковете, определени в месеци, се превръщат в брой календарни дни, като един месец
се приравнява на 30 календарни дни.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Министърът на здравеопазването утвърждава образците по чл. 4 в едномесечен
срок от влизането в сила на наредбата.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 101, ал. 6 от Закона за здравето.
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Приложение № 1
към чл. 63, ал. 1
ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ
И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ
В ПРОЦЕНТИ
ЧАСТ ПЪРВА
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Раздел I
Общи правила
Процентът на трайно намалената работо
способност при тези заболявания се определя
съобразно функционалните ограничения на
опорно-двигателния апарат и отражението им
върху другите органи и системи.
При дегенеративни промени на ставите на
крайниците и на гръбначния стълб (артрози,
остеохондрози) се вземат под внимание и дан
ните за болка, за приемането на които дава
основание клиничната находка (ставни отоци,
мускулни контрактури, атрофии).
Ограниченията в подвижността на ставите,
дължащи се на артроза, могат да се окажат
по-значими, отколкото анкилоза във функционално изгодно положение.
Рентгеновите данни за дегенеративни промени, както и претърпени оперативни интервенции сами по себе си, без други изменения,
не обуславят намалена работоспособност.
Чужди тела не обуславят намалена работо
способност, когато не ограничават функцията и
не упражняват неблагоприятно влияние върху
други органи и системи.
Степента на намалената работоспособност
при мускулни и сухожилни наранявания се
основава на функционалните нарушения и на
оценката на съдовата и неврологичната симп
томатика.
Основен критерий при определяне процента
на намалената работоспособност при ампутации
на крайниците е нивото на ампутацията.
При неблагоприятни характеристики на
чукана и при функционални ограничения на
съседните стави оценките следва да се завишат
средно с 10 на сто независимо от това, дали
се носят протези или не.
Въпреки съхраняването на крайника може
да се установи състояние, което да е по-неблагоприятно, отколкото липсата му.
Оценката на намалената работоспособност
при псевдоартрозите се базира на това, дали
те са стабилни или халтави, и се определя от
рентгеновия образ и клиничната находка.
При хабитуални луксации степента на намалената работоспособност се определя освен
от обема на подвижността и от честотата на
изкълчванията.
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Процентът на намалената работоспособност
при ендопротезираните стави е в зависимост
и от ограничението на движенията и възможностите за натоварване.
Раздел II
Хроничен остеомиелит
1. Лека степен – ограничен, ниска активност,
незначителни гноящи фистули: 20 – 50 %
2. Средна степен – разширен процес, чести
и трайни фистули, с белези на активност и с
лабораторни данни за активност: 50 – 70 %
3. Тежка степен – с чести тежки тласъци, с
подчертано инфилтриране на меките тъкани,
нагнояване и отделяне на секвестри, подчертани
белези на активност в лабораторните данни:
70 – 100 %
Забележки:
1. При оценката на намалената работоспособност при това заболяване се имат предвид
локализацията и разпространението на процеса,
наличните функционални нарушения, съпътстващата активност и нейното значение за общото
състояние на организма и възможните последващи заболявания (анемия, амилоидоза и др.).
2. Значително подобрение поради стихване
на процеса може да се приеме едва тогава,
когато в продължение на 2 до 5 години в зависимост от продължителността на заболяването няма фистули, а от останалите находки,
включително рентгеновите и лабораторните,
не се откриват белези на активност. При тези
случаи по правило степента на намалената
работоспособност трябва да бъде с 20 до 30 %
по-ниска. Изчаква се още от 2 до 4 години
за по-нататъшна оценка на оздравяването.
Намалената работоспособност се определя по
остатъчните увреди.
Раздел III
Мускулни заболявания
При оценката на намалената работоспособност се имат предвид функционалните ограничения на отделните крайници и трупа.
Допълнително се вземат под внимание отраженията на мускулните заболявания върху
вътрешните органи (например ограничена белодробна функция, смутена сърдечна функция
при деформация на гръдния кош, смущения
при гълтането, говора, очните мускули и т.н.).
Раздел IV
Гръбначни и тазови увреди
1. Фрактури на процеси спинози и трансверзи: 0 – 10 %
2. Фрактури на прешленно тяло:
2.1. без статични отклонения: 0 %
2.2. с ограничени статични отклонения и
ограничена деформация: 10 %
2.3. със значителни статични отклонения и
подчертана деформация: 20 – 30 %
3. Фрактури или деформации на таза:
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3.1. слабо затрудняващи движението: 20 %
3.2. значително затрудняващи движението:
30 – 40 %
4. Дегенеративни промени на гръбначния
стълб:
4.1. с ограничени функционални нарушения:
0 – 10 %
4.2. с трайни функционални нарушения:
20 – 30 %

Забележка 1. При дегенеративни промени без
доказани отпадни прояви може да се приеме 30 %
загубена работоспособност само в изключителни
случаи при необичаен болков синдром.

5. Други гръбначни увреди:
5.1. при леко ограничени функции – 0 – 20 %
5.2. със средностепенни функционални нарушения при сколиоза, с отклонение от 35 до 70
градуса, клиновиден прешлен, пеперудовиден
прешлен, фиксиран объл гръбнак, блок-прешлен
с гибус на гръбнака – 30 – 50 %
5.3. с тежки функционални ограничения,
с продължително обездвижване, обхващащо
трите сегмента на гръбнака, екстремна деформация при сколиоза, с ротационно плъзгане,
спондилолистеза, с хлъзване повече от 2/3 на
прешленното тяло – 50 – 75 %

Забележка 2. При наличие на придружаващи
функционални увреди на крайниците (например
парестезии) и на вътрешните органи (например
нарушаване на дихателната и сърдечната функция)
следва да се даде допълнителна оценка.
Забележка 3. Уврежданията на междупрешленните дискове без ортопедичен функционален дефицит
се оценяват според неврологичните усложнения
по част 7.

Раздел V
Болест на Шоерман
До края на растежа (обичайно до 18-годишна възраст)
1. С леки функционални ограничения – 0 – 10 %
2. Със значителни функционални ограничения (например необходимост от стабилизиране
с корсет) – 20 – 30 %

Забележка. След приключване на растежа
процентът на ограничената работоспособност се
определя съобразно остатъчните функционални
нарушения.

Раздел VI
Туморни заболявания на опорно-двигателния
апарат
Злокачествени тумори на костите и меките
тъкани:
1. Неоперабилни: 70 – 100 %
2. Оперирани до петата година в зависимост
от състоянието и функционалния дефицит:
най-малко 50 %
3. Злокачествени тумори без рецидив след
петата година: 30 %
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Забележка. При доброкачествени тумори на
костите и меките тъкани оценката се определя
по общите правила за функционалния дефицит.

Раздел VII
Асептични некрози
1. Болест на Пертес в активен стадий:
70 – 100 %
2. Болест на Чандлър:
2.1. начален стадий: 30 – 50 %
2.2. напреднал стадий: 60 – 80 %
3. Лунатомалация: 30 – 50 %
4. Асептична некроза на ос скафоидеум в
активен стадий – обикновено до 2 години:
30 – 50 %

Забележка. След активния стадий процентът на
ограничена трудоспособност се определя в зависимост от остатъчните функционални нарушения.

Раздел VIII
Увреждания на горните крайници
1. Загуба на двете предмишници или ръце:
100 %
2. Загуба на една предмишница и една подбедрица: 100 %
3. Загуба на една ръка в раменната става
или с много къс ампутационен чукан на миш
ницата: 80 %

Забележка 1. За много къс ампутационен чукан
на мишницата се приема, когато ампутацията е
на ниво колум хирургикум.

4. Загуба на едната ръка на ниво мишница
или лакътна става: 75 %
5. Загуба на едната ръка на ниво предмишница : 75 %
6. Загуба на едната ръка на ниво предмишница с чукан до 7 см: 60 %
7. Загуба на ръка на ниво радиокарпална
става : 70 %
8. Анкилоза (обездвижване) на раменната
става в благоприятно положение при запазени
движения на раменния пояс: 30 %
Забележка 2. Анкилоза (обездвижване) в рамото
при абдукция до 45 градуса и лека антепозиция
се счита функционално изгодно.

9. Анкилоза (обездвижване) на раменната
става в неблагоприятно положение или при
нарушена подвижност на раменния пояс:
40 – 50 %
10. Ограничения в движенията и контра
ктури на раменната става (включително на
раменния пояс):
10.1. вдигане на ръката до 120 градуса:
0 – 10 %
10.2. вдигане на ръката до 90 градуса: 20 %
10.3. нерепонирана раменна луксация: 50 %
10.4. халтава раменна става: 50 %
10.5. хабитуална раменна луксация:
10.5.1. с редки изкълчвания (през година и
повече): 10 %
10.5.2. с чести изкълчвания: 30 – 50 %
11. Псевдоартроза на ключицата:
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11.1. стабилна (ригидна): 0 – 10 %
11.2. халтава: 20 %
12. Скъсяване на крайника:
12.1. до 4 см при запазена подвижност на
големите стави: 0 %
12.2. над 4 см до 10 см: 10 %
12.3. над 10 см до 20 см: 20 %

Забележка 3. Скъсяване над 20 см се отнася
към ампутациите на съответните нива. При децата
окончателната оценка се дава след затваряне на
фугите на растежа. Дотогава се оценяват пропорционално към критериите за възрастни.

13. Псевдоартроза на мишницата:
13.1. стабилна (ригидна): 30 %
13.2. халтава: 50 %
14. Разкъсване на дългата глава на двуглавия
мускул: 0 – 10 %
15. Анкилоза (обездвижване) на лакътната
става, включително нарушаване на ротаторните
движения на предмишницата:
15.1. в благоприятно положение: 30 %
15.2. в неблагоприятно положение: 40 – 50 %
Забележка 4. Анкилоза (обездвижване) в ъгъл
между 65 и 90 градуса при средно просупинационно положение на предмишницата се оценява
като благоприятно.

16. Ограничени движения и контрактури на
лакътната става:
16.1. лека степен-екстензия-флексия 0 градуса – 30 градуса – 120 градуса при свободни
просупинативни движения: 0 – 10 %
16.2. напреднала степен – включително
ограничени ротаторни движения на предмишницата: 20 – 40 %
17. Изолирано ограничение на просупинационните движения:
17.1. в благоприятно положение – средно
положение на просупинация: 10 %
17.2. в неблагоприятно положение: 20 %
17.3. в крайно супинационно или пронационно положение: 50 %
18. Халтавост на лакътната става: 50 %
19. Псевдоартроза на предмишницата:
19.1. стабилна (ригидна): 30 %
19.2. халтава: 50 %
19.3. псевдоартроза на улната или радиуса:
20 – 30 %
20. Леки ъглови отклонения при оздравели
радиус и улна: 0 – 10 %
21. Значително изразени деформации на
оздравели фрактури на улна и радиус с функционални нарушения на съседните стави: 20 – 40 %
22. Ограничена подвижност на китката:
22.1. лека степен (например флексия-екстензия до 40 градуса – 0 градуса – 40 градуса):
0 – 10 %
22.2. тежка степен: 20 – 30 %
23. Зле зараснали или незараснали фрактури на една или повече метакарпални кости с
вторично повлияване на подвижността на един
пръст с изключение на палеца: 10 – 30 %
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24. Контрактура на една става на палеца в
благоприятно положение: 0 – 10 %
25. Контрактура на двете стави на палеца и
карпометакарпалната става във функционално
положение: 20 %
26. Контрактура на един пръст във функционално положение: 0 – 10 %

Забележка 5. Контрактурите на пръстите в крайна екстензия или флексия са по-неблагоприятни
от липсата им.

27. Загуба на дисталната фаланга на палеца:
0 – 10 %
28. Загуба на дисталната фаланга и половината от основната фаланга на палеца: 20 %
29. Загуба на един палец: 30 %
30. Загуба на двата палеца: 60 %
31. Загуба на един палец с метакарпалната
кост: 40 %
32. Загуба само на показалеца, на средния
или на четвъртия пръст: 10 %
33. Загуба на дисталните фаланги само на
II, III или IV пръст: 5 %
34. Загуба на петия пръст: 5 %
35. Загуба на два пръста:
35.1. І + ІІ, І + ІІІ, І+ ІV : 40 %
35.2. І + V : 35 %
35.3. ІІ + ІІІ, ІІ + ІV, ІІ + V : 35 %
35.4. ІІІ + ІV, ІІІ + V : 30 %
35.5. ІV + V : 20 %
36. Загуба на три пръста:
36.1. без палеца : 50 %
36.2. два пръста и палеца : 50 %
37. Загуба на четири пръста:
37.1. I – IV: 60 %
37.2. в останалите случаи: 50 %
38. Загуба на II, III, IV и V пръст на двете
ръце: 80 %
39. Загуба на всичките пет пръста на една
ръка: 60 %
40. Загуба на всичките десет пръста: 100 %
Забележка 6. Посочените проценти за различните ампутации се вземат предвид при липса на
нарушения в ампутационните чукани. Промените
в състоянието на ампутационните чукани следва
да се оценяват съобразно отклоненията при възстановителните процеси.
Забележка 7. При оценка на намалената работоспособност по повод увреждане на доминантния
горен крайник оценката се завишава с 10 %.

41.Ендопротезиране на раменна, лакътна и
гривнена става:
41.1. едностранно: 50 %
41.2 двустранно: 75 %
Раздел IХ
Увреди на долните крайници

1. Ендопротезиране на тазобедрена, колянна
и глезенна става:
1.1. едностранно: 50 %
1.2. двустранно: 75 %
2. Загуба на двата крайника на ниво бедро:
100 % СЧП

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

3. Загуба на единия крайник на ниво бедро
и на другия на ниво подбедрица: 100 % СЧП
4. Загуба на един крак и ръка на ниво подбедрица и предмишница: 100 % СЧП
5. Загуба на един крак в тазобедрената става
или много къс чукан на бедрото: 95 % БЧП
6. Загуба на крак на ниво дистално от малкия трохантер на бедрото или дезартикулация
на коляно: 90 %
7. Загуба на крайник на ниво подбедрица
съобразно функционалната годност на ампутационния чукан и на ставата: 75 %
8. Загуба на крак на ниво подбедрица при
незадоволително състояние на функцията на
ампутационния чукан и колянната става: 80 %
9. Загуба на двата крака на ниво подбедрица:
9.1. при двустранно благоприятно състояние
на чуканите: 95 % БЧП
9.2. при едностранно неблагоприятно състояние на чукана: 80 %
9.3. при двустранно неблагоприятно състояние на чуканите: 100 % СЧП
10. Частична загуба на ходилото:
10.1. ампутация по Пирогов:
10.1.1. едностранно и с добър ампутационен
чукан: 50 %
10.1.2. двустранно с добър ампутационен
чукан: 75 %
10.2. Ампутация по Шопарт:
10.2.1. едностранно при добър ампутационен
чукан: 30 %
10.2.2. едностранно при положение на еквинус на ходилото: 30 – 50 %
10.2.3. двустранно с добър ампутационен
чукан: 60 %
10.3. ампутация по Листфранк или в областта
на метатарзалните кости по Шарп:
10.3.1. едностранно с добър ампутационен
чукан: 30 %
10.3.2. едностранно при положение на пес
еквинус: 30 – 40 %
10.3.3. двустранно: 50 – 60 %
11. Загуба на един пръст, включително палеца: 0 – 10 %
12. Загуба на палеца заедно с главата на
метатарзалната кост: 20 %
13. Загуба от втори до пети пръст включително или от първи до трети пръст включително: 30 %
14. Загуба на всички пръсти на двете ходила: 40 %
15. Анкилози (обездвижване) на двете тазобедрени стави според позицията им и възможността за самостоятелно придвижване:
15.1. с възможност за самостоятелно придвижване с помощни средства: 70 – 90 %;
15.2. с невъзможност за самостоятелно
придвижване: 91 – 100 %
16. Анкилоза на едната тазобедрена става:
16.1. в благоприятно положение: 30 %
16.2. в неблагоприятно положение: 40 – 60 %
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Забележка 1. За благоприятно се счита положението на тазобедрената става при 10 градуса
абдукция, средно положение на ротация и лека
флексия. Неблагоприятни са положенията на тазобедрената става при подчертана абдукция над
15 градуса и флексия над 30 градуса.

17. Ограничени движения на тазобедрената
става:
17.1. лека степен – екстензия-флексия до
0 градуса – 0 градуса – 90 градуса със средно
положение на ротация и абдукция без други
значителни ограничения – едностранно или
двустранно: 0 – 10 %
17.2. средна степен – екстензия-флексия
0 градуса – 30 градуса – 90 градуса при средно
положение за ротация и абдукция без други
значителни ограничения:
17.2.1. едностранно: 20 %
17.2.2. двустранно: 50 %
17.3. тежка степен – с флексионни контра
ктури по Томас над 30 градуса;
17.3.1. едностранно: 30 – 50 %;
17.3.2. двустранно:
17.3.2.1. с възможност за самостоятелно
придвижване с помощни средства: 70 – 90 %;
17.3.2.2. с невъзможност за самостоятелно
придвижване: 91 – 100 %.
Забележка 2. При комбинация на посочените
състояния с аддукторна контрактура до 15 градуса
към оценката се добавят по 10 %, а за аддукторна
контрактура, по-голяма от 15 градуса – по 20 %.

18. Вродена луксация на тазобедрената става:
18.1. за времето на цялостното лечение в
абдукция (обикновено 2 години): 100 %
18.2. за срока на допълнителното абдукционно лечение: 50 %
След този период се съобразяват остатъчните
функционални нарушения.
18.3. Халтава вродена луксация на тазобед
рената става: 30 %
19. Псевдоартроза на бедрената шия:
50 – 80 %
20. Резекция на бедрената глава съобразно
нарушената функция: 50 – 80 %
21. Ханш а ресор: 0 – 10 %
22. Скъсяване на крайника:
22.1. до 2,5 см: 0 %
22.2. над 2,5 до 4 см включително: 10 %
22.3. над 4 до 6 см включително: 20 %
22.4. над 6 см: 30 – 50 %
23. Псевдоартроза на бедрената кост:
23.1. стабилна (ригидна): 50 %
23.2. халтава: 70 – 80 %
24. Мускулни хернии на бедрото (фасциални
пролапси): 0 – 10 %
25. Анкилози (обездвижвания) на двете
колена: 80 %
26. Анкилоза (обездвижване) на едното
коляно:
26.1. в благоприятно положение (флексия
до 10 градуса): 30 %
26.2. в неблагоприятно положение: 40 – 60 %
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27. Колянна нестабилност:
27.1. мускулно компенсируема: 10 %
27.2. недостатъчно компенсируема, несигурна
походка: 20 %
27.3. необходимост от опорен апарат съобразно нарушението на осите на стабилност:
30 – 50 %
28. Фрактура на пателата:
28.1. костно зараснала с функционална слабост на екстензионния апарат: 10 %
28.2. без костно срастване с функционална
слабост на екстензорния апарат: 20 – 50 %
29. Хабитуална луксация на пателата:
29.1. редки изкълчвания – в интервали на
една и повече години: 0 – 10 %
29.2. по-често: 20 %
30. Ограничаване подвижността на колянната става:
30.1. лека степен – екстензия-флексия до
0 градуса – 0 градуса – 90 градуса: 0 – 10 %
30.2. средна степен – екстензия-флексия 0 градуса – 10 градуса – 90 градуса:
20 % – екстензия-флексия: 0 градуса – 20
градуса – 90 градуса: 30 %
30.3. тежка степен – екстензия-флексия
0 градуса – 30 градуса – 90 градуса: 40 – 50 %
30.4. тежка степен двустранно – екстензияфлексия 0 градуса – 30 градуса – 90 градуса:
75 %
31. Псевдоартроза на тибията:
31.1. стабилна (ригидна): 30 – 40 %
31.2. халтава: 50 – 60 %
32. Частична загуба или псевдоартроза на
фибулата: 0 – 10 %
33. Анкилоза (обездвижване) на горната
скочна става в благоприятно положение (плантофлексия от 5 до 15 градуса): 20 %
34. Анкилоза (обездвижване) на долната
скочна става в благоприятно положение (не
утрално положение): 10 %
35. Анкилоза (обездвижване) на долната и
горната скочна става:
35.1. в благоприятно положение: 30 %
35.2. в неблагоприятно положение: 40 %
36. Ограничени движения в горната скочна
става:
36.1. лека степен – дорзи и плантофлексия
до 0 градуса – 0 градуса – 30 градуса: 0 – 10 %
36.2. напреднала степен: 20 %
37. Ограничени движения в долната скочна
става (талокалканеарна): 0 – 10 %
38. Подчертан пес еквинус според функционалните нарушения:
38.1. едностранно: 20 – 40 %
38.2. двустранно: 30 – 60 %
39. Други деформитети на ходилото без
значителни статични отклонения (например
плоскостъпие, екскавирано ходило, варусно ходило, включително посттравматично): 0 – 10 %
40. Криво краче:
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40.1. при новородени – за срока на ранното функционално и оперативно лечение и до
1-годишна възраст: 100 %
40.2. след 1-годишна възраст по общите
принципи:
40.2.1. лека степен за всяко стъпало: 10 %
40.2.2. тежка степен за всяко стъпало: 20 %
41. Контрактура на всички пръсти на едно
ходило:
41.1. в благоприятно положение: 10 %
41.2. в неблагоприятно положение: 20 %
42. Контрактура на пръстите, с изключение
на палеца: 0 – 10 %
43. Контрактура на ставите на палеца:
43.1. в благоприятно положение: 0 – 10 %
43.2. в неблагоприятно положение – флексия
в основната става повече от 10 градуса: 20 %
44. Ръбци и значителни тъканни дефекти на
петата и ходилото:
44.1. с незначително ограничаване на функцията: 10 %
44.2. със значително ограничаване на функцията: 20 – 40 %
Забележка 3. Вродените заболявания на опорно-двигателния апарат се оценяват съобразно
наличния функционален дефицит.

ЧАСТ ВТОРА
ПСИХИЧНИ БОЛЕСТИ
Раздел I
Органично-мозъчни психични смущения
Трябва да се прави разграничение между
отслабената годност на мозъчната активност
и по-тежки, променящи се органично-мозъчни
промени на характера, които често се проецират като преливащи се едно в друго състояния.
1. Към отслабената годност се приемат
смущения на вниманието и концентрацията,
преждевременна умствена уморяемост, дефек
ти в оценъчната възможност, възможността
за приспособяване и вегетативната лабилност
(например главоболие, вазомоторни смущения,
нарушения в съня, афективна лабилност): 20 %
2. Органично-мозъчна промяна на личността
и нарушения на паметово-интелектуалните и
когнитивни функции.
Определя се от обедняване и загрубяване
на личността със смущения на подтиците и
настроението, с ограничаване на критичната
оценка, както и на контакта с околната и
социалната среда, включително до най-тежки
промени на личността.
На базата на органично-психичните промени
нерядко се развиват допълнителни психо-реактивни смущения.
Степен на изразеност:
2.1. леки: 50 %
2.2. средни: 70 %
2.3. тежки:
2.3.1. сравнително тежки 80 %
2.3.2. значително тежки 90 %
2.3.3. много тежки – 95 %
2.4. тежки невъзвратими: 100 %
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Раздел II
Затруднено заучаване, умствена ограниченост
Оценката на намалена работоспособност/
степен на увреждане (НР) при затруднено заучаване и умствена ограниченост не бива да
изхожда единствено от степента на понижената интелигентност и съответните резултати
от тестовете, тъй като те винаги обхващат
затруднението в определен период от време.
Едновременно с това трябва да се вземе под
внимание и развитието на личността – афективно и емоционално, а така също и в областта на
подтиците, паметта и вниманието, способността
за интегриране на нови знания и възможността
за социално вграждане.
1. Лека легастения без значително повлияване
на учебните постижения: 10 %
2. Останалите по-тежки форми на легастения: 30 %
3. Ограничени умствени възможности:
3.1. ограничения в умствените възможности,
позволяващи обучение само в специални училища, професионално вграждане само в елементарни, т. нар. незаучаеми дейности, леки
смущения в развитието на говора, изоставане
в интелигентността, отговарящо на интелектуален квотиент (ИК) на около 10 – 12-годишна
възраст, отговаряща на лека – средна дебилност
(ИК 60 – 70 при възрастни), намален контрол
на влеченията и подтиците: 30 – 70 %
3.2. по-тежка ограниченост на интелигентността, със силно стеснени до липсващи възможности за обучение, значително ограничени
езикови умения и нарушен говор, с намалена
до загубена възможност за вграждане в елементарни трудови дейности, поведенчески
отклонения при ИК под 60:
3.2.1. при относително благоприятно развитие на личността и възможности за социално вграждане (частичен успех в специално
училище, възможности за елементарни дейности) – 70 – 90 %
3.2.2. при по-силно изразени ограничения на
възможностите за вграждане в обществото, с
тежка липса на самостоятелност, със затруднен
до липсващ говор, възможност за занимание
само в заведения за лица с психични заболявания – 91 – 100 %.
Раздел III
Дълготраещи психози с най-малко 6-месечна
продължителност; психози от кръга на шизофренните или афективните (ендогенните) психози
1. Във флоридния стадий – според увредите
на професионалната и социалната възможност
за адаптация: 50 – 100 %
2. Хронични състояния при ендогенни психози (например непълноценност на контактите,
понижен виталитет, афективно нивелиране):
2.1. с умерени затруднения при социалната
адаптация: 60 %
2.2. със значителни затруднения при социалната адаптация: 80 %
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2.3. с тежки затруднения при социалната
адаптация: 95 %
2.4. тежка и необратима социална дезадаптация: 100 %
Раздел IV
Афективни психози с относително краткотрайни, но чести, възвръщащи се фази, при една до
две годишно, с многоседмична продължителност
1. До доказване на оздравяването: 30 %
2. Ако вече са прекарани значителен брой
манийни или манийно-депресивни фази: 50 %
Забележки:
1. След отзвучаването на дълготраен психотичен епизод трябва да се изчака доказване
на оздравяването, което по правило може да
се приеме след две години.
2. Не следва да се изчаква доказване на
оздравяването, ако е отзвучала монополарно
протекла депресивна фаза, която се е проявила
като първа фаза на болестта или се проявява
след повече от 10 години от предишната болестна фаза.
Раздел V
Неврози и абнормни развития на личността
1. Тежки невротични състояния, тежки
страхови състояния, затегнати тревожно-депресивни състояния, много чести (ежеседмични и
по-чести) психогенни кризи и прилошавания,
астазия – абазия (всички доказани документално преди освидетелстването): 50 – 80 %
2. Много тежки натрапливи състояния (невротични развития), с много тежки затруднения
в социалната адаптация: 100 %
Забележка. Невротичното заболяване трябва да
се счита за доказано по общите правила за определяне на нозологична принадлежност (анамнеза,
статус, изследване и лечение, при системно адекватно лечение и след изчерпване на терапевтичните
възможности (медикаментозни, психотерапевтични
и др.) амбулаторно и/или стационарно (денонощен стационар), при доказано активно участие на
освидетелствания в лечебния процес.

Раздел VI
Алкохолна болест
Оценката на НР зависи преди всичко от
трайните органни увреди и техните последици (чернодробна увреда, полиневропатия,
психоорганични промени, мозъчно-органични
припадъци и др.).
При доказана алкохолна зависимост със загуба на контрол, значително снижение на волевата
сфера и затруднено социално вграждане общата
оценка на НР на базата на алкохолната болест
по правило не се оценява по-ниско от 50 %.

Забележки:
1. Зависимостта се счита за доказана едва след
комплексно проведено лечение за въздържане от
алкохол и въпреки усилията на лицето за въздържане от употреба не се е стигнало до никакъв
наличен резултат.
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2. При доказана зависимост, ако се е провело
последващо лечение за въздържане от употреба
на алкохол, задължително трябва да се изчака
резултатът от лечението (обикновено 2 години).
През този период НР се приема за 30 %, освен
ако органната увреда обуславя по-висока оценка.

Раздел VII
Токсикомания
Намалена работоспособност/степен на увреждане при токсикоманите се оценява според
психичните промени и трудностите за социално
вграждане – от 50 до 100 %.
Забележки:
1. Токсикомания има, ако хроничната зло
употреба с наркотични вещества (най-малко една
година) е довела до соматична и/или психична
зависимост със съответна психична промяна и
трудности за социално вграждане. Зависимостта
се счита за доказана само ако е било проведено
компетентно лечение за отказ от злоупотреба и
въпреки усилията на засегнатия за въздържане
никакъв траен резултат не е бил постигнат.
2. Ако при доказана токсикоманна зависимост
е проведено последващо лечение за отказ, трябва
да се изчака задължително резултатът от лечението (обикновено 2 години). През този период се
приема оценка на НР 30 %.

Раздел VIII
Психични отклонения в детска възраст
1. Ограничения в умствените възможности
и нивото на функциониране, оценени (вкл.
психометрично) чрез възрастово подходящи
методики:
1.1. лека умствена изостаналост
(F70) – 10 – 30 %
1.2. умерена умствена изостаналост
(F71) – 30 – 80 %
1.3. тежка умствена изостаналост
(F72) – 80 – 100 %
1.4. дълбока умствена изостаналост
(F73) – 100 %
2. Генерализирани разстройства на развитието (F84.0 – F84.9):
2.1. леки форми – 40 – 80 %
2.2. със значително нарушено ниво на функциониране – 80 – 100 %
2.3. тежки форми – 100 %
3. Психични разстройства в детско-юношеската възраст:
3.1. с минимални затруднения в социалната
адаптация и обучението – 50 – 70 %
3.2. със значителни затруднения в социалната
адаптация и обучението – 70 – 80 %
3.3. с невъзможност за социална адаптация
и обучение – 100 %
4. Непсихотични разстройства в детскоюношеската възраст – от F80 до F83 и F90 до
F98 (без F91 Разстройства на поведението) – с
продължителни значителни затруднения в социалната адаптация и интегриране в училищната
среда – 20 – 90 %
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2.3. пълна глухота (над 90 дб СЗ):
2.3.1. без увреждане на говора: 70 %
2.3.2. с увреждане или липса на говор: 80 %
Оценката на функционалния дефицит на
слуховия анализатор се прави след изследване на тонална прагова аудиометрия (костна
и въздушна проводимост) с оглед кохлеарен
резерв и възможност за слухопротезиране, с
корекция на показателя на полезно действие
на слуховата протеза с 20 дб, като се ползва
таблицата на Клодил Портман. При трудова
злополука и професионални увреждания, доказано с Протокол за професионално разследване
от НОИ, не се прави корекция с КПД, а се
изчислява направо от таблицата.

Раздел I
Слухов анализатор
1. Нормален социално адекватен слух – слухова загуба (СЗ) до 35 децибела (дб): 0 %
2. Намаление или загуба на слуха:
2.1. тежко чуване:
2.1.1. от 35 до 45 дб: 15 %
2.1.2. от 45 до 55 дб: 35 %
2.1.3. от 55 до 65 дб: 50 %
2.2. практическа глухота (от 65 до 90 дб
СЗ): 60 %
Взема се предвид възможността за подобряване на слуха след слухопротезиране.

Таблица на Клодил Портман
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Глухо ухо или по-малко чуващо ухо
Р.Р. (1)
4-5 м

Р.Р.
2-4 м

Р.Р.
1-2 м

Р.Р.
0,25
до 1 м

Р.Р.
Ад конхам
или не чува,
практически
пълна глухота

а) Р.Р. разговорна реч
б) Ш.Р. шепотна реч
в) А.З. акустична загуба
на слуха в дб

Ш.Р.
0,500,80 м

Ш.Р.
0,250,50 м

Ш.Р.
0,005 м

Ш.Р.
Ш.Р.
ад конхам
не чува
или не чува

Нормално ухо или
по-добре чуващо

А.З.
35 дб

А.З.
35-45 дб

А.З.
45-50 дб

А.З.
50-65 дб

А.З.
65 дб

Р.Р.
нормално

Ш.Р.
нормално

А.З.
0 %
35 дб
нормално

3 %

8 %

12 %

15 %

Р.Р.(1)
4-5 м

Ш.Р.
0,50-0,80

А.З.
35

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Р.Р.
2-4 м

Ш.Р.
0,25-0,50

А.З.
35-45

10 %

15 %

25 %

30 %

35 %

Р.Р.
1-2 м

Ш.Р.
0,005

А.З.
45-50

15 %

25 %

35 %

40 %

45 %

Р.Р.
0,25
до 1 м

Ш.Р.
А.З.
ад конхам 50-60 %
или не чува

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

25 %

35 %

45 %

60 %

70 %

Р.Р. ад
Ш.Р.
конхам или не не чува
чу ва, практическ и пълна
глухота

А.З.
не чува

Пояснение към таблицата:
а) в първи и втори хоризонтален ред са посочени разстоянията в метри, от които по-слабо
чуващото ухо възприема разговорна и шепотна реч;
б) в трети хоризонтален ред е посочена акустичната загуба в децибели на по-слабо чуващото ухо;
в) в първа и втора колона са посочени разстоянията в метри, от които по-добре чуващото ухо
възприема разговорна и шепотна реч;
г) в трета колона е посочена акустичната загуба в децибели на по-добре чуващото ухо;
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д) в пресечните точки на вертикалните и
хоризонталните линии на различните стойности
на слуховъзприемането на двете уши е обозначен
процентът на намалената работоспособност.
3. Състояние след радикална трепанация на
мастоидната кост с трайно остатъчно увреждане
на лабиринта: 20 – 50 %
4. Загуба или обезобразяване на аурикулата – според степента:
4.1. на едното ухо: 1 – 10 %
4.2. на двете уши: 11 – 20 %.
Раздел II
Вестибуларни нарушения
1. При бързопреходна рецепторна (лабиринтна) кохлеовестибуларна симптоматика, с
чувство на световъртеж, шум в ушите, вегетативни явления и леко смутена статокинетика:
временна неработоспособност
2. При лица с по-тежко протичащи пристъпи, с манифестна рецепторна (лабиринтна)
кохлеовестибуларна симптоматика, със силен
шум в ушите и намаление на слуха, соматични, сензорни и вегетативни реакции, смутена
статокинетика, свръхвъзбудимост на лабиринта,
хипо- или арефлексия: 10 – 40 %
3. Двустранно изразени вестибуларни арефлексии: 15 – 25 %
4. При лица с тежко протичащи (многократно в месеца) пристъпи, с трайни слухови
смущения и субективни шумове, манифестно
персистираща вестибуларна симптоматика и
смутена статокинетика: 50 – 70 %.
Раздел III
Носни и гърлени заболявания
1. Състояние след фрактура на назалните
кости с леки остатъчни изменения, непречещи
на дишането: 5 %
2. Непоправими вродени или придобити
смущения поради обезобразяване на носа:
2.1. без стеноза на носните проходи: 6 – 10 %
2.2. със стеноза на носните проходи и със
смущение в носното дишане: 20 – 30 %
2.3. с пълно изключване на носното дишане:
50 – 60 %
3. Състояние след паротидектомия без парализа на лицевия нерв: 5 – 10 %
4. Загуба на обонянието – според степента:
5 – 15 %
5. Загуба на вкуса – според степента:
5 – 10 %
6. Хронично гнойно възпаление на околоносните кухини при засягане на двата синуса:
5 – 10 %
Забележка. При непоправими увреждания на
ларингса, трахеята, бронхите и хранопровода степента на намалената работоспособност се определя
съобразно обусловения функционален дефицит,
доказан обективно.

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

Раздел IV
Увреждане на говора вследствие засягане на
гласните връзки
1. Дисфония – според степента: 5 – 15 %
2. Афония без диспнея: 20 – 30 %
3. Афония с диспнея: 40 – 70 %.
Раздел V
Дихателни и вокални смущения вследствие
увреждане на ларингса и трахеята
1. Непоправима ларингеална и/или трахеална стеноза с нарушения на дихателната и/или
говорната функция независимо от причината,
без трахеостома: 40 – 70 %
2. Трайна трахеостома по повод възпалителни, травматични (включително корозивни
и термични) заболявания: 50 – 80 %.
Раздел VI
Злокачествени новообразувания на ларингоото-рино (ЛОР) органите
1. Неподдаващи се на радикално лечение:
100 %
2. Операбилни:
2.1. до една година: 90 – 100 %
2.2. от 2-рата до 5-ата година оценката се
прави в зависимост от състоянието на функционалния дефицит: 50 – 100 %.
Забележка. При доброкачествените тумори на
ЛОР органите оценката на намалената работоспособност се определя според степента на функционалния дефицит.

3. Състояние след частична резекция на
ларингса без или със едностранна шийна дисекция: 50 – 70 %
4. Състояние след частична резекция на ларингса без или със едностранна шийна дисекция,
с трайни нарушения на гълтателната функция
и/или компенсирана или субкомпенсирана
диспнея: 60 – 80 %
5. Състояние след частична резекция на
ларингса без или със едностранна шийна дисекция, с трайна трахеостома: 80 – 90 %
6. Състояние след тотална ларингектомия без
или със едностранна шийна дисекция: 85 – 95 %
7. Състояние след ларингектомия с двустранна шийна дисекция, със съдови застойни
явления: 100 %
8. Състояние след ларингектомия и резекция на хипофарингса, с трайно нарушение на
гълтателната функция: 100 %
9. Резекция на езика:
9.1. частична резекция на езика: 40 %
9.2. хемиглосектомия: 60 %
9.3. глосектомия: 80 %
10. Парциална резекция на фарингса:
40 – 60 %
11. Резекция на фарингса и ларингса:
60 – 80 %
12. Шийна дисекция: 20 – 40 %.
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Ч А С Т Ч Е Т В Ъ Р ТА
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА
Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от:
а) степента на функционалния дефицит
(функционален клас (ФК) на сърдечната недостатъчност (СН);
б) вида на заболяването – етиология, ход,
протичане, стадий, еволюция, прогноза и т. н.

5.4. при сърдечна недостатъчност ІV клас
по Росс – тахипнея, пъшкане и умора в покой – 91 – 100 %
6. Вродени сърдечни малформации без хемодинамични отклонения, които не се нуждаят
от лечение (хирургично и/или медикаментозно),
а само от клинично наблюдение: 0 – 10 %
7. Тежки, неоперабилни вродени сърдечни
малформации (ВСМ), които изискват само
клинично наблюдение и симптоматично лечение: 100 %.

Раздел I
Органични сърдечни увреди

Раздел II
Сърдечни вмешателства (без инвазивните
диагностични методи), клапно протезирани с
механични или биологични протези; инфекциозен ендокардит след клапно протезиране;
коригирани (оперирани или след интервентни
процедури) вродени сърдечни малформации;
палиативно коригирани клапни дефекти без
протезиране; състояние след аортокоронарен
байпас; състояние след имплантиране на интракоронарен стент; състояние след перкутанна транслуменална коронарна ангиопластика
(РТСА); имплантиране на постоянен кардиостимулатор; състояние след резекция на сърдечна
аневризма; състояние след хирургическо лечение
по повод тумори на сърцето и др.
(Процентът на трайно намалена работо
способност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност
след интервенцията – по аналогия с раздел I,
т. 2 – 5, и от степенната изразеност на усложненията.)
1. Сърдечни вмешателства без хемодинамични нарушения и без усложнения след
интервенцията: 30 %
2. Оперирани – деца: В тази група процентът
се определя въз основа на следните критерии:
наличие на субективни оплаквания; необходимост от лечение; качество на психомоторното
развитие; наличие на сърдечна недостатъчност;
наличие на пулмонална хипертония; наличие
на артериална хипертония; наличие на ритъмно-проводни нарушения; наличие на остатъчни
хемодинамични отклонения; необходимост от
медицинско наблюдение и продължителност
на интервала между контролните медицински
прегледи:
2.1. без субективни оплаквания, без нужда
от лечение, добро психомоторно развитие, без
прояви на сърдечна недостатъчност, без пулмонална хипертония, без артериална хипертония,
с необходимост от медицинско наблюдение
в интервал 4 – 5 години, без електрокардиографски (ЕКГ-ски) промени, с изключение на
непълен десен бедрен блок (ДББ), или единични
екстрасистоли: 0 – 10 %
2.2. без субективни оплаквания, без необходимост от лечение, без прояви на сърдечна
недостатъчност, без пулмонална хипертония,
но с ЕКГ-ски промени (предоперативен бифасцикуларен блок, следоперативен пълен ДББ,

Клапни дефекти – придобити и вродени;
Вродени сърдечни малформации; Исхемична
(коронарна) болест на сърцето; Заболявания
на ендокарда; Заболявания на миокарда; Заболявания на перикарда; Хронична белодробно-сърдечна болест; Хипертонична сърдечна
болест и др.
1. При прояви на сърдечна недостатъчност от
I ФК по Нюйоркската кардиологична асоциация
(НИХА) – липсват умора, задух, стенокардия
при обичайни физически усилия. Нормите при
работна проба не се повлияват: 0 – 10 %
2. При прояви на сърдечна недостатъчност
от II ФК по НИХА – лицата са с умерено
ограничен капацитет. При обичайни физически
усилия се появяват умора, задух, стенокардия.
Патологична работна проба при 75 W/3 мин:
30 – 50 %
3. При прояви на сърдечна недостатъчност
от III ФК по НИХА – умора, задух, стенокардия при физически усилия под обичайните,
изкачване до 1 етаж. Патологична работна
проба при 50 W/3 мин: 60 – 80 %
4. При инфаркт на миокарда в хроничен
стадий в първата година от реализирането му,
без хемодинамични нарушения и без усложнения, както и при постинфарктна сърдечна
аневризма, без хемодинамични нарушения и
усложнения: 80 %
5. При прояви на сърдечна недостатъчност
от IV ФК по НИХА – необратима на фона на
лечение сърдечна недостатъчност, умора, задух,
стенокардия при най-малки физически усилия
и/или в покой: 91 – 100 %.
Забележка. При оценка на сърдечната недостатъчност при деца в предучилищна възраст (от
3 до 7 г.) и в училищна възраст (над 7 години)
се ползва скалата по НИХА. За кърмачета (до
12 месеца) и малки деца (от 1 до 3 години) се
ползва скалата на Росс, създадена за степенуване
на СН при кърмачета и малки деца

5.1. при сърдечна недостатъчност І клас по
Росс (асимптоматични) – 0 – 10 %
5.2. при сърдечна недостатъчност ІІ клас по
Росс (умерено изразена тахипнея или изпотяване при хранене на кърмачета, диспнея при
малки деца) – 30 – 50 %
5.3. при сърдечна недостатъчност ІІІ клас
по Росс (изразена тахипнея и изпотяване при
хранене на кърмачета, удължено време за хранене и задръжка на тегловен приръст, изразена
диспнея при усилие при малки деца) – 60 – 80 %
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ритъмни нарушения, регистрирани с холтерско
мониториране), остатъчни нискостепенни хемодинамични нарушения (остатъчен нискостепенен ляво – десен шънт, систолен градиент
на ниво аорта, или пулмонална артерия под
25 мм, установени с Доплер, нискостепенна
пулмонална, аортна или митрална инсуфициенция), необходимост от медицинско наблюдение
в интервал 2 – 3 години: 10 – 30 %
2.3. със субективни оплаквания, с нужда от
лечение, с умерени остатъчни хемодинамични
нарушения (умерен ляво – десен шънт, остатъчна стеноза на ниво лява или дясна камера над
30 мм градиент, атрио-вентрикуларна недостатъчност II – III ст.), с нискостепенна пулмонална хипертония, но без прояви на сърдечна
недостатъчност, с ритъмно-проводни нарушения
(следоперативен бифасцикуларен блок), всички
клапно протезирани, както и всички тежки,
сложни, сърдечни малформации, при които
оперативното лечение не може да постигне
физиологичен анатомичен ефект: 40 – 80 %
2.4. с прояви на сърдечна недостатъчност
или с остатъчна хипоксия, с тежки остатъчни
хемодинамични нарушения (всички палиативно
оперирани): 80 – 100 %
Раздел III
Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда,
оздравели без реакция
Чужди тела в сърдечния мускул или перикарда, оздравели без реакция, не обуславят
процент трайно намалена работоспособност
(намалена възможност за социална адаптация).
Раздел IV
Чужди тела в сърдечния мускул с повлияване
на сърдечните функции
Процентът на трайно намалената работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност – по
реда на раздел I, т. 1 – 5.
Раздел V
Ритъмни и проводни нарушения
1. Ритъмни или проводни нарушения без
отклонения в хемодинамиката, само със субективни оплаквания: 0 – 10 %
2. Леки хемодинамични нарушения от I – II
ФК при надкамерни и камерни екстрасистоли, пароксизмални надкамерни тахикардии,
нормофреквентно предсърдно мъждене и т.н.,
като се има предвид степента на изразеност
на основното заболяване: 30 – 50 %
3. Значителни хемодинамични нарушения от
II – III ФК при тахи и бради форми на предсърдно мъждене, атрио-вентрикуларен (А-V)
блок от II и III степен, Моргани – Адамс – Стокс
(МАС) и негови еквиваленти при ритъмни и
проводни нарушения, екстрасистоли с лоша
прогноза и т. н., като се има предвид степенната
изразеност на основното заболяване: 60 – 80 %

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Раздел VI
Артериална хипертония (АХ)
1. При АХ от I стадий, без обективни белези
на органни промени; при лека степен (I степен)
АХ, със стойности на систолното артериално
налягане 140 – 159 мм Hg и/или стойности на
диастолното артериално налягане 90 – 99 мм
Hg; при изолирана систолна АХ, със стойности
на диастолното артериално налягане, по-ниски
от 90 мм Hg, и стойности на систолното артериално налягане 140 – 159 мм Hg (I степен
изолирана систолна АХ); 160 – 179 мм Hg
(II степен изолирана систолна АХ); по-високи
или равни на 180 мм Hg (III степен изолирана
систолна АХ): 0 – 10 %
2. При АХ от II ст., поне с един от следните белези за органно ангажиране: левокамерна хипертрофия; микроалбуминурия – 30 – 300 мг/24 ч. и/или серумен креатинин (мъже – 115 – 133 микромола/л (1,3 – 1,5
мг/дл), (жени – 107 – 124 микромола/л
(1,2 – 1,4 мг/дл); доказани атеросклеротични плаки на каротидните артерии, аортата,
илиачна и феморална артерия; при умерена
степен АХ (II степен), със стойности на систолното артериално налягане 160 – 179 мм Hg
и/или стойности на диастолното артериално
налягане 100 – 109 мм Hg; при тежка степен
АХ (III степен), със стойности на систолното
артериално налягане, по-високи или равни на
180 мм Hg, и/или стойности на диастолното
артериално налягане, по-високи или равни на
110 мм Hg: 20 – 30 %
3. При АХ от III стадий с прояви на симптоми на органно увреждане на един или повече
от прицелните органи
(Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от степента
на функционалния дефицит на прицелния/
прицелните органи):
а) сърце – ангина пекторис; миокарден
инфаркт; СН;
б) мозък – преходна мозъчна исхемия;
мозъчен инсулт; хипертонична енцефалопатия;
в) очни дъна – ретинални хеморагии и ексудати със или без едем на папилата;
г) бъбреци – серумен креатинин над 133
микромола/л (над 1,5 мг/дл) – мъже, и над
124 микромола/л (над 1,4 мг/дл) – жени;
протеинурия – над 300 мг/24 ч.; бъбречна
недостатъчност;
д) съдове – дисекираща аневризма; симптомно артериално оклузивно заболяване.
Забележки:
1. При вторични хипертонии процентът на
трайно намалена работоспособност се определя,
като се отчитат и видът, и тежестта на основното
заболяване, довело до симптоматична хипертония.
2. В случаите на вече стабилизирано състояние
на таргетните органи без функционален дефицит
състоянието се оценява по аналогия с т. 2.
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3. При оценката на състоянието по този раздел да се има предвид стратификацията на риска
по отношение на наличието или отсъствието на
съпътстващи АХ рискови фактори, на захарен
диабет, на таргетно органно увреждане (ТОУ)
и на асоциирани с рискови фактори клинични
състояния (АСС).
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Раздел VIII
Неупоменати заболявания на сърцето
Процентът на трайно намалена работоспособност се определя в зависимост от функционалния клас на сърдечната недостатъчност:
1. При прояви на сърдечна недостатъчност
от I ФК по НИХА: 0 – 10 %
2. При прояви на сърдечна недостатъчност
от II ФК по НИХА: 30 – 50 %
3. При прояви на сърдечна недостатъчност
от III ФК по НИХА: 60 – 80 %
4. При прояви на сърдечна недостатъчност
от IV ФК по НИХА: 91 – 100 %.

Раздел VII
Функционални кардиоваскуларни синдроми
1. При ортостатична хипотония с леки оплаквания: 0 %
2. При ортостатична хипотония с чести прояви на световъртеж и склонност към колапс:
0 – 10 %.

Ч А С Т П Е ТА
ОЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Раздел I
Зрителна острота
Процентът на намалената работоспособност при намаление на зрителната острота се определя
по следната таблица:
Дясно око
Ляво око
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,15
0,10
от 0,09
до 0,05 вкл.
под 0,05

1,0

0 %
0 %
0 %
5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %

0,9

0,8

0,7

0 %
0 %
5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %

0 %
5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %
38 %

5 %
7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %
37 %
40 %

35 % 38 %
45 % 48 %

0,6

7 %
10 %
12 %
15 %
18 %
20 %
25 %
30 %
37 %
40 %
45 %

40 % 45 % 50 %
50 % 55 % 60 %

0,5

10
12
15
18
20
25
30
36
40
45
50

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

53 %
63 %

0,4

12
15
18
20
25
30
36
40
45
50
53

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

55 %
66 %

0,3

15
18
20
25
30
36
40
45
50
53
55

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

0,2

18
20
25
30
37
40
45
50
53
55
60

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

60 % 65 %
70 % 75 %

0,15

20
25
30
37
40
45
50
53
55
60
65

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

70 %
80 %

0,10

25
30
38
40
45
50
53
55
60
65
70

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

от 0,09
до 0,05
вкл.
35
38
40
45
50
53
55
60
65
70
80

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

80 % 85 %
85 % 90 %

Под
0,05
45
48
50
55
60
63
66
70
75
80
85

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

90 %
100 %

Пояснения към таблицата:
1. В първия хоризонтален ред е посочена зрителната острота на дясното око.
2. В първа колона е посочена зрителната острота на лявото око.
3. В пресечните точки на вертикалните и хоризонталните линии на различните стойности на
зрителната острота на лявото и дясното око е обозначен процентът на трайно намалената работоспособност.
Раздел II
Периферно зрение
1. Таблица за изчисление на процента на трайно намалената работоспособност при стеснен
периметър:
Д.О./ Л.О.
над 50 °
до 50 °
до 40 °
до 30 °
до 20 °
до 10 °
до 5 °

над 50 °
0 %
0 %
5 %
10 %
15 %
25 %
35 %

до 50 °
0 %
0 %
5 %
10 %
15 %
25 %
40 %

до 40 °
5 %
5 %
15 %
20 %
25 %
30 %
45 %

до
10
10
20
30
40
50
65

30 °
%
%
%
%
%
%
%

до
15
15
25
40
50
65
80

20 °
%
%
%
%
%
%
%

до
25
25
30
50
65
80
95

10 °
%
%
%
%
%
%
%

до 5 °
35 %
40 %
45 %
65 %
80 %
95 %
100 %
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Пояснение към таблицата:
1. В първия хоризонтален ред е посочено
периферното зрение на дясното око, а в първия
вертикален ред – на лявото око.
2. В пресечните точки на вертикалните и
хоризонталните линии на различните стойности
на периферното зрение на лявото и дясното око
е обозначен процентът на трайно намалената
работоспособност.
3. Хемианопсии (със запазено централно
зрение):
3.1. хомонимна хемианопсия:
3.1.1. дясна: 50 %
3.1.2. лява: 40 %
3.2. хетеронимна хемианопсия:
3.2.1. биназална: 10 %
3.2.2. битемпорална: 30 %
3.3. хоризонтална хемианопсия:
3.3.1. горна: 20 %
3.3.2. долна: 40 %
3.4. отпадане на половината на периметъра
при липса или пълна слепота на другото око:
90 %
3.5. при непълно отпадане на половината на
периметъра в единственото око: 80 %.
Раздел III
Парализа
1. Придобита липса на акомодация (афакия,
артифакия):
1.1. на едното око: 10 %
1.2. на двете очи: 20 %
2. Смущение във функцията на сфинктера
на ириса:
2.1. на едното око: 5 %
2.2. на двете очи: 10 %
3. Офталмоплегия:
3.1. едностранна: 25 %
3.2. двустранна: 60 %.
Раздел IV
Мидриаза
1. Едностранна (изолирана) мидриаза: 5 %
2. Двустранна (изолирана) мидриаза: 10 %.
Раздел V
Смутена адаптация
На двете очи – вродена или придобита:
15 – 20 %.
Забележка. Процентът е общ за зрителния анализатор, а не се определя за всяко око поотделно.

Раздел VI
Болести на придатъците на окото и на очните
мускули
1. Дефекти или изкривяване на клепачи или
клепачния ръб, възпрепятстващи физиологичните им функции:
1.1. на едното око: 10 %
1.2. на двете очи: 20 %
2. Непоправима птоза – при хоризонталното
гледане зеницата е напълно закрита:
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2.1. на едното око: 40 %
2.2. на двете очи: 90 %
3. Непоправим лагофталм:
3.1. на едното око: 20 %
3.2. на двете очи: 40 %
4. Диплопия: 20 %
5. Непоправимо сълзене:
5.1. на едното око: 5 %
5.2. на двете очи: 10 %
6. Кривогледство:
6.1. съдружно: 10 %
6.2. паралитично: 20 %
7. Нистагъм: 10 %.
Раздел VII
Липса на леща
1. Липса на леща:
1.1. на едното око: 10 %
1.2. на двете очи: 20 %
1.3. липса на леща в единственото око: 30 %
2. Имплантирана вътреочна леща на едното
или на двете очи: 10 %.
Раздел VIII
Общи правила
1. При преценката на степента на трайно
намалената работоспособност се имат предвид
основните функции на зрителния анализатор
(централно зрение, периферно зрение, адаптация, акомодация), както и най-характерните,
видими и доказуеми клинични изяви, съпътстващи очното заболяване.
2. Зрителната острота се преценява с поносима корекция.
3. Изследването на зрителните функции се
извършва само с уреди и методи, официално
приети и практикувани в офталмологичните
звена на лечебните заведения.
4. При болезнена и пристъпно протичаща
глаукома към процентите за увредено централно или периферно зрение се прибавят от
10 до 20 %:
а) за едното око – 10 %;
б) за двете очи – 20 %.
5. При атрофия на зрителните нерви, напреднала глаукома, обширни разпръснати
или конфлуиращи дегенеративни огнища на
хориоретината, при условие че са засегнати
и двете очи, към процентите на намалената
работоспособност за централно и периферно
зрение се прибавя и процентът за смутена
адаптация – по раздел V.
6. При дистрофични или възпалителни
хронични процеси, свързани с чести рецидиви
и разязвяване на роговицата, към процентите
за намалената работоспособност се прибавят
от 5 до 20 %:
а) за едното око – 5 – 10 %;
б) за двете очи – 10 – 20 %.
7. При хронични заболявания, създаващи
рискове за внезапно допълнително увреждане на
централното и периферното зрение (например
ексцесивна дегенеративна миопия, аблацион-
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на болест, диабетна ретинопатия и др.), към
процента на основното увреждане се добавят
от 15 до 30 %.

Забележка. Процентът трайно намалена работоспособност се определя за риск от увреждане
и не се обхваща от смисъла на раздели ІІІ и ІV
на Методиката за прилагане на отправните точки,
поради което оценката е за зрителния анализатор
като цяло с един общ процент. Самите увреждания
се оценяват по съответните отправни точки.

8. При невъзвратими морфологични изменения в очните придатъци, преден очен сегмент, пречупващи среди и заден очен сегмент
решението е с пожизнен срок, независимо от
зрителните функции.
9. При установен злокачествен очен тумор
процентът на загубената работоспособност е
от 50 до 100 %:
а) до 1 година след диагностицирането му:
90 %
б) до 2 години след диагностицирането му:
70 %
в) до 5 години след диагностицирането му:
50 %
г) при наличие на близки и далечни метастази: 100 %, независимо от периода на
диагностицирането.
10. При вродени или придобити помътнявания на роговицата, лещата и стъкловидното
тяло и промени в зрителния нерв и ретината
оценката на трайно намалена възможност за
социална адаптация при децата, които не могат
да бъдат оценени по функционален дефицит,
се определя от степента на помътняването или
промените в очните среди:
10.1. при засягане на едното око: 20 – 50 %
10.2. при засягане на двете очи: 50 – 100 %.
Ч А С Т Ш Е С ТА
БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ
Раздел I
Счупвания на ребра и деформации на гръдния
кош
1. Оздравели, без функционални нарушения,
според размера на дефекта:
1.1. до 5 ребра: 0 %
1.2. от 5 до 7 ребра: 5 %
1.3. над 7 ребра: 10 %
2. Дефекти на ребра с диафрагмални сраст
вания и шварти при запазена белодробна
функция (статични показатели над 80 %): 10 %
3. При много разпространени дефекти, включително изразени деформации на гръдния кош:
3.1. без хронична дихателна недостатъчност:
10 – 20 %
3.2. с хронична дихателна недостатъчност:
30 – 50 %
4. Чужди тела в белия дроб или в стената на
гръдния кош, оздравели без последици: 10 %
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Раздел II
Бронхиектазии като самостоятелно заболяване
(доказани бронхологично или с компютърна
томография)
1. Лека форма – слаба кашлица, оскъдна
експекторация, 2 – 3 обостряния годишно:
10 – 20 %
2. Средно тежка форма – умерена кашлица
и експекторация, 5 – 6 обостряния годишно:
30 – 50 %
3. Тежка форма – почти непрекъсната кашлица, изобилна експекторация, чести тласъци,
включително „сухи“ кървящи бронхиектазии:
3.1. при възрастни: 60 – 80 %
3.2. при деца: 80 – 100 %.
Раздел III
Пневмокониози
1. Силикоза I стадий – ретикуларна или
микронодозна форма: 10 – 20 %
2. Силикоза II стадий: 30 – 50 %
3. Силикоза ІІ – III стадий: 60 – 70 %
4. Силикоза ІІІ стадий, туморна форма:
80 – 100 %
5. Азбестоза плеврална форма – единични
шварти и вкалцявания: 10 – 20 %
6. Азбестоза с паренхимни промени с хронична дихателна недостатъчност (ХДН) І степен:
30 – 50 %
7. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН
ІІ степен: 60 – 70 %
8. Азбестоза с паренхимни промени с ХДН
ІІІ степен: 80 – 100 %
9. Други пневмокониози:
9.1. други пневмокониози с вентилаторни нарушения без дихателна недостатъчност – 10 – 20 %
9.2. други пневмокониози с вентилаторни
нарушения и дихателна недостатъчност I степен: 30 – 50 %
9.3. други пневмокониози с ХДН II степен:
60 – 70 %
9.4. други пневмокониози с ХДН ІІІ степен:
80 – 100 %.
Раздел IV
Бронхиална астма
1. Персистираща лека астма
дневни симптоми > 1 път седмично, но <
от 1 път дневно
нощни симптоми > 2 пъти месечно
ФЕО1/ВЕД > или = 80 % от предвидената
стойност
дневна вариабилност на ВЕД 20 – 30 %
за тази форма се определят 20 – 30 %
2. Персистираща средно тежка астма
дневни симптоми ежедневно
нощни симптоми > от 1 път седмично
ФЕО1/ВЕД 60-80 % от предвидената стойност
дневна вариабилност на ВЕД > 30 %
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за тази форма се определят 40 – 70 %
3. Персистираща тежка астма
дневни симптоми – постоянни
нощни симптоми – чести
ФЕО1/ВЕД < или = 60 % от предвидената
стойност
дневна вариабилност на ВЕД > 30 %
за тази форма се определят 80 – 100 %.
Забележка. Дневната вариабилност на ВЕД се
определя по формулата:
Вечерен ВЕД (19 – 21 ч.) минус
сутрешен ВЕД (7 – 9 ч.)
____________________________________________ × 100
Вечерен ВЕД

Взема се средна стойност от 7 – 14 дни.
Раздел V
Злокачествени новообразувания на дихателната
система и на гръдните органи
1. Злокачествени новообразувания на трахеята, на бронхите и белите дробове – независимо
от терапевтичното поведение се определя трайна
неработоспособност до 5 години:
1.1. при установяване на диагнозата за
съкратен срок: 95 %
1.2. при условие че няма данни за рецидив
и метастазиране, в зависимост от общото състояние (редукция на тегло, анемия): 60 – 80 %
(като процентът се намалява до навършване
на 5 години)
2. Късните рецидиви (след 5 години):
90 – 100 %

Забележка. При всички доброкачествени тумори
трайната неработоспособност се определя според
засегнатите органи и степента на функционалните
нарушения.

Раздел VI
Туберкулоза
1. Активна форма на белодробна туберкулоза: 80 – 100 %
2. Хронична форма на белодробна туберкулоза: 60 – 80 %
3. Отворено оздравяла каверна според степента на функционалните нарушения: 30 – 50 %
4. Торакопластика в зависимост от степента
на функционалните нарушения: 50 – 80 %
Забележка. След проведено адекватно лечение
на активните форми на извънбелодробната туберкулоза трайната неработоспособност се определя
според засягането на съответния орган и настъпилите функционални нарушения.

Раздел VII
Саркоидоза
1. Увеличение на торакалните лимфни възли
с клинична симптоматика и функционални
нарушения: 30 – 50 %
2. Паренхимна форма с клинична симптоматика и функционални нарушения според
степенната им изразеност: 60 – 80 %
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3. Разпространен ръбцов стадий според степента на функционалните нарушения – 50 – 100 %, по реда на т. 5.2, 5.3 и 5.4
от раздел X.
Раздел VIII
Белодробен тромбоемболизъм
1. Хронично рецидивираща инфарктна форма
в зависимост от функционалните нарушения
на дихателната и сърдечно-съдовата система:
80 – 100 % за срок една година.
2. Хронично рецидивираща микроемболична
форма в зависимост от функционалните нарушения на дихателната и сърдечно-съдовата
система: 80 – 100 % за срок една година.
Забележка. При лица, които работят, се следва
временна неработоспособност до овладяване на
клиничната симптоматика.

Раздел IХ
Хронична обструктивна белодробна болест
(ХОББ)
1. ХОББ I ст., с обективизирани тласъци и
вентилаторни нарушения, без хронична дихателна недостатъчност: 10 – 20 %
2. ХОББ II ст., с ХДН I ст., със или без
хронично белодробно сърце: 30 – 50 %
3. ХОББ III ст., с ХДН II ст. – 60 – 80 %
4. ХОББ III ст., с ХДН ІІІ ст. – 90 – 100 %
5. Хроничен бронхит при децата с обструктивен тип на вентилаторна недостатъчност (ВН):
40 – 50 %.
Раздел Х
Други болести на белия дроб
1. Муковисцидоза: 80 – 100 %
2. Липса на един бял дроб: 80 – 100 %,
според степента на дихателната недостатъчност
3. Частична резекция на белия дроб (лобектомия, билобектомия), в зависимост от дихателните нарушения – ВН или ХДН: 30 – 50 %
4. Алергичен алвеолит (при децата):
4.1. с лек рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК)
70 – 80 % от нормата): 10 – 20 %
4.2. с умерено изразен рестриктивен тип на
вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК) 60 – 70 % от нормата): 30 – 50 %
4.3. с тежък рестриктивен тип на вентилаторна недостатъчност (витален капацитет (ВК)
< 50 % от нормата): 60 – 80 %
5. Разпространени белодробни фибрози независимо от причината – според степента на
функционалния дефицит:
5.1. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с обективизирани
тласъци и вентилаторни нарушения, без дихателна недостатъчност – 10 – 20 %
5.2. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с дихателна недостатъчност I степен – 30 – 50 %
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5.3. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с дихателна недостатъчност II степен – 60 – 80 %
5.4. разпространени белодробни фибрози,
независимо от причината, с дихателна недостатъчност III степен – 90 – 100 %.
Раздел ХI
Степени на функционалните нарушения
1. Лека степен – задух, превишаващ обикновен, при средно тежко натоварване или натоварване 75 – 100 вата (средно тежка физическа
работа); форсиран витален капацитет (ФВК)<
80 – 60 %, Тифно 80 – 60 %; форсиран експираторен обем за една секунда (ФЕО1) 80 – 60 %;
парциално напрежение на кислорода в кръвта
(РаО2) – норма според възрастта 96 – 80 мм
живачен стълб (Нg) (12,7 до 10,6 килопаскала
(kРа); РаСО2 – норма 45 – 35 мм Нg (6 – 4,6
килопаскала (kРа), Сатурация на кислорода
(О2) – норма 95 – 97 %
2. Средна степен – задух, превишаващ обикновен, при ежедневно леко натоварване, изкачване на стълби до един етаж (лека физическа
работа), натоварване 50 – 75 вата; форсиран
витален капацитет (ФВК) < 60 – 40 %; Тифно
60 – 40 %, форсиран експираторен обем за 1
секунда (ФЕО1) 60 – 40 %; РаО2 – норма или
намаление от 80 – 60 – 55 мм Нg (10 – 86 kРа);
Сатурация на О2<90 % според възрастта
3. Тежка степен – задух при най-леко натоварване или в покой. Форсиран витален капацитет (ФВК) < 40 %, форсиран експираторен
обем за 1 секунда (ФЕО1) < 40 %; Тифно <
40 %; РаО2 < 55 мм Нg; РаСО2 > 45; Сатурация на кислорода (О2) < 80 според възрастта.
ЧАСТ СЕДМА
НЕРВНИ БОЛЕСТИ
1. Злокачествени новообразувания на главния
и на гръбначния мозък:
1.1. до една година от установяването им
независимо от неврологичния дефицит: 100 %
1.2. до 3-ата година, в зависимост от неврологичния дефицит: 75 – 95 %
1.3. до 5-ата година, ако няма неврологичен
дефицит: 50 – 80 %
1.4. след 5-ата година оценката е в зависимост от неврологичния дефицит.

Забележка 1. При доброкачествени новообразувания процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се определя:
до 2-рата година от диагностицираното и евентуалното последно оперативно лечение, ако има
рецидив: 50 %
след 2-рата година според неврологичния
дефицит

2. Увреждания на главния и гръбначния
мозък с различна етиология и характер, от
които е последвало:
2.1. параплегия (горна, долна): 100 %
2.2. парапареза (горна, долна):
2.2.1. латентна: 30 %
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2.2.2. лека степен: 50 %
2.2.3. средна степен: 75 %
2.2.4. тежка степен: 95 %
2.3. хемиплегия: 100 %
2.4. хемипареза:
2.4.1. латентна: 30 %
2.4.2. лека степен: 50 %
2.4.3. средна степен: 75 %
2.4.4. тежка степен: 95 %
2.5. моноплегия:
2.5.1. горна: 80 %
2.5.2. долна: 90 %
2.6. монопареза:
2.6.1. латентна: 20 %
2.6.2. лека степен: 40 %
2.6.3. средна степен: 60 %
2.6.4. тежка степен: 80 %
2.7. квадриплегия: 100 %
2.8. квадрипареза:
2.8.1. латентна: 50 %
2.8.2. лека степен: 75 %
2.8.3. средна степен: 95 %
2.8.4. тежка степен: 100 %
2.9. пирамидна симптоматика без парези:
10 %
2.10. нарушения на езика (афазия) и съпътстващи речово/говорни нарушения – оценка
на базата на количествените и качествените
нарушения на спонтанната реч, повторната реч,
назоваване, разбиране на устна реч, писмена
реч (процент нарушение при тестуването, в
съчетание с еволюцията и етапа на обратно
развитие на афазийните синдроми):
2.10.1. тежко ограничена комуникация – при
стационарни форми на афазия, с липса или
слаба динамика на глобална афазия, тежка
смесена Брока, Вернике афазия, жаргон афазия, тежка Брока афазия; наличие на тежка
речева апраксия, със/без дизартрия; наличие
на аграфия/дисграфия, алексия/дислексия;
акалк./диск – 100 %
2.10.2. средно към тежко ограничена комуникация – до тежко изразени еволюирани
или стационирани афазийни синдроми тип
Брока, Вернике, смесени форми; със/без речева
апраксия или дизартрия; алексия/дислексия,
аграфия/дисграфия – 80 %
2.10.3. умерено ограничена комуникация – умерена степен на езикови/говорни
нарушения при Брока афазия, проводникова
афазия, аномична афазия, транскортикална
моторна афазия, транскортикална сензорна афазия, смесени форми; със/без речева апраксия и
дизартрия; със/без дислексия/дисграфия – 60 %
2.10.4. леко към средно ограничена комуникация – до умерени езикови/говорни нарушения при Брока афазия, проводникова афазия,
аномична афазия, транскортикална моторна
афазия, транскортикална сензорна афазия,
смесени форми; със/без речева апраксия и
дизартрия; със/без дислексия/дисграфия – 40 %
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2.10.5. леко ограничена комуникация – леки
езикови нарушения при аномични форми на
афазия; остатъчни артикулационни нарушения;
със/без дислексия/дисграфия – 20 %
Забележка 2. Нарушенията на очните функции
и тазово-резервоарните нарушения се оценяват в
съответните части (част пета и част осма).

3. Хронични нервни болести съобразно стадия на развитие и тежестта на симптоматиката
(полирадикулоневрит Гилен-Баре, множествена
склероза, хередодегенеративни заболявания на
нервно-мускулния апарат, миопатии, енцефалопатии, централен отоневрологичен синдром,
паркинсонизъм, миастения и миастенни синдроми, сирингомиелия, мозъчни атрофии, неврологични увреждания при ХИВ инфекции, лаймска
болест, невролуес, кауда еквина синдром, АЛС,
табес дорзалис, фуникуларна миелоза, дискоординационни синдроми, екстрапирамидни
синдроми, нарушения на стволовите функции
и редки неврологични синдроми):
3.1. патологична симптоматика без двигателен дефицит – 10 – 20 %
3.2. лека степен (форма): 30 – 40 %
3.3. средна степен (форма): 50 – 80 %
3.4. тежка степен (форма): 95 – 100 %
4. Епилепсия (според вида, тежестта и
честотата на пристъпите с обективизация на
пристъпите):
4.1. много редки – генерализирани пристъпи
(конвулсивни или неконвулсивни, парциални
пристъпи с вторична генерализация) с интервали
повече от една година и парциални пристъпи
(прости, комплексни) – 20 %
4.2. с интервали от месеци – 40 %
4.3. редки – генерализирани пристъпи (конвулсивни или неконвулсивни, парциални пристъпи с вторична генерализация) с интервали
от месеци и парциални пристъпи (прости, комплексни) с интервали от седмици – 60 – 70 %
4.4. средно чести – генерализирани пристъпи
(конвулсивни или неконвулсивни, парциални
пристъпи с вторична генерализация) с интервали от седмици и парциални пристъпи (прости,
комплексни) с интервали от дни – 70 – 90 %
4.5. чести припадъци – ежеседмични –
90 %
4.6. епилептични синдроми, резистентна
епилепсия с ежедневни и/или еженощни пристъпи – 100 % с чужда помощ (СЧП).
Забележка 3. Припадъчното заболяване се счита
в ремисия, ако в продължение на 3 години без
медикация няма припадък.

5. Състояние след мозъчен инсулт (хеморагичен, исхемичен и субарахноидален кръвоизлив)
без остатъчен неврологичен дефицит и до една
година след тях: 50 %
6. Неоперирани съдово-мозъчни аномалии
без неврологичен дефицит:
6.1. аневризми и артериовенозни малформации – 50 %
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6.2. високостепенни стенози (над
70 %) – 30 %
7. Увреждания на ЧМН
7.1. лека степен: 10 %
7.2. средна степен: 20 %
7.3. тежка степен: 30 %
8. Псевдобулбарна пареза: 10 – 30 %
9. Булбарна пареза в зависимост от тежестта
на симптоматиката: 80 – 100 %
10. Комплицирана мигрена с чести пристъпи,
тежко вторично главоболие с чести пристъпи,
тежки невралгии на ЧМН (при документиране
на пристъпите) – 40 %
11. Увреждания на периферните нерви:
11.1. нервус аксиларис
11.1.1. лека степен: 10 %
11.1.2. средна степен: 20 %
11.1.3. тежка степен: 30 %
11.2. нервус улнарис:
11.2.1. лека степен: 10 %
11.2.2. средна степен: 20 %
11.2.3. тежка степен: 30 %
11.3. нервус радиалис:
11.3.1. лека степен: 10 %
11.3.2. средна степен: 20 %
11.3.3. тежка степен: 30 %
11.4. нервус медианус:
11.4.1. лека степен: 10 %
11.4.2. средна степен: 20 %
11.4.3. тежка степен: 30 %
11.5. нервус феморалис
11.5.1. лека степен: 20 %
11.5.2. средна степен: 30 %
11.5.3. тежка степен: 40 %
11.6. нервус исшиадикус
11.6.1. лека степен: 40 %
11.6.2. средна степен: 50 %
11.6.3. тежка степен: 60 %
11.7. нервус фибуларис
11.7.1. лека степен: 10 %
11.7.2. средна степен: 20 %
11.7.3. тежка степен: 30 %
11.8. нервус тибиалис
11.8.1. лека степен: 10 %
11.8.2. средна степен: 20 %
11.8.3. тежка степен: 30 %
12. Вибрационна болест:
12.1. I – II стадий: 10 %
12.2. II стадий: 40 %
12.3. II – III стадий: 50 %
12.4. III стадий: 65 %
13. Тежки дефекти в затварянето на невралната тръба – менингоцеле, менингомиоцеле,
менингоенцефалоцеле: 100 %
14. Тежка хидроцефалия: 80 %
15. Дискогенни заболявания (дискова херния,
дискова протрузия и радикулопатии) в зависимост от неврологичния дефицит: 10 – 30 %.
Забележка 4. При увреждане на доминантния
горен крайник оценката на трайно намалената
работоспособност/степен на увреждане се завишава с 10 %.
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Забележка 5. При увреждания с дефинитивен и
невъзвратим характер в зависимост от заболяването
може да се определи пожизнен срок.

Раздел IV
Аневризми (без мозъчните) и артерио-венозни
фистули

ЧАСТ ОСМА

1. Дисекиращи аневризми на гръдната или
коремната аорта:
1.1. некоригирани – 91 %
1.2. коригирани – 70 %
2. Аневризма над 7 см – 91 % за една година
2.1. след корекция – 30 %
3. Аневризма 5 – 7 см – 70 – 90 %
3.1. след корекция – 20 %
4. Аневризма 3 – 4 см – 40 %
5. Артерио-венозни фистули, ангиодисплазии, с изразени хемодинамични и трофични
промени: 20 – 50 %
6. Аномалии и тромбози на в. пор те – 50 – 71 %.

ХИРУРГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Раздел I
Съдови заболявания на горните крайници
1. Артериални и венозни заболявания на
горните крайници:
1.1. със слаби хемодинамични нарушения
в периферното кръвоснабдяване: по 10 % за
всяка ръка
1.2. с тежки нарушения в кръвоснабдяването, с трофични промени: 20 % за всяка ръка
1.3. с акрални некрози – 50 % за всяка ръка.
Раздел II
Болести на артериите (стенози и тромбози) на
долните крайници
1. I стадий (отслабен или липсващ пулс на а.
тибиалис, дискомфорт в прасците или ходилата
при бързо ходене):
1.1. с интермитиращо клаудикацио над 500 м:
1.1.1. на единия крак: 10 %
1.1.2. на двата крака: 20 %
2. II стадий (бледа и хладна кожа, леки
трофични изменения):
2.1. IIа стадий с интермитиращо клаудикацио
от 200 до 500 м, ABI>0,5
2.1.1. на единия крак: 30 %
2.1.2. на двата крака: 40 %
2.2. IIб стадий с клаудикацио до
200 м – ABI<0,5
2.2.1. на единия крак: 50 %
2.2.2. на двата крака: 60 %
3. III стадий – исхемична болка в покой
артериален Доплер под 50 мм – 71 % за една
година
4. IV стадий (некротичен) – некроза: 91 %
за една година.
Раздел III
Хронична венозна болест (Варици, посттромботичен синдром) Лимфедем
1.1. Варикоза с динамичен оток (ІІ клас по
СЕАР) – 0 – 10 %
1.2. трайно оточен крак – 10 – 20 %
1.3. траен оток с пигментация и дермолипосклероза: 30 – 40 %
1.4. венозен улкус – 60 %
2. Лимфедем:
2.1. необратим (твърд), индурирани тъкани,
фибросклероза: 20 – 30 %
2.2. елефантиаза (обезформен крайник, тежки
изменения на епидермиса) – 71 %
3. Лимфедем на горните крайници – 20 – 30 %

Раздел V
Болести на хранопровода
1. Злокачествени тумори на хранопровода:
1.1. радикално отстранен тумор в ранен стадий – Т1-2 Н0 М0 (с пластика) без усложнения:
1.1.1. до първата година след операцията:
91 %
1.1.2. до 5-ата година след операцията:
71 – 90 %
1.2. оперирани в късен стадий или с пост
оперативни усложнения (стенози, тракционни
дивертикули, фистули и др.):
1.2.1. първата година след операцията: 100 %
1.2.2. след първата година след операцията:
80 – 100 %
2. Неоезофаг: 80 – 90 %
3. Иноперабилни тумори или с далечни
метастази: 100 %
4. Атрезия на хранопровода и трахео-езофагеални фистули до завършване на етапното
лечение: 100 %:
4.1. след първата година – 80 %
4.2. за деца до края на пубертета – 91 %
5. Изгаряне на хранопровода с изведени
езофаго- или гастростома до завършване на
лечението: 100 %.
Раздел VI
Болести на стомашно-чревния тракт
1. Малигнен стомашен тумор:
1.1. парциална резекция:
1.1.1. през първата година: 95 %
1.1.2. от втората до петата година: 71 – 80 %
1.2. гастректомия:
1.2.1. първата година: 95 – 100 %
1.2.2. от втората до 5-ата година: 80 – 90 %
1.2.3. след 5-ата година – 50 %
1.3. гастректомия в късен стадий: 100 %
1.4. иноперабилни или с далечни метастази:
100 %
2. Малигнен дебелочревен тумор:
2.1. в ранен стадий – Т1-2 Н0 М0/парциална
чревна резекция до 5-ата година:
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2.1.1. първите две години: 80 %
2.1.2. от третата до петата година: 50 – 70 %
2.2. в ранен стадий с хемиколектомия:
2.2.1. първите две години: 90 %
2.2.2. от третата до петата година: 70 – 80 %
2.3. радикални операции в други стадии:
2.3.1. първите две години: 95 %
2.3.2. от третата до петата година: 75 %
3. Дефинитивен анус претер:
3.1. тънкочревен: 90 %
3.2. дебелочревен: 80 %
4. Иноперабилни тумори или с далечни
метастази: 100 %
5. Временен анус претер, изведен по друг
повод:
5.1. тънкочревен: 80 %
5.2. дебелочревен: 70 %
5.3. субтотална колектомия – 70 %
5.4. тотална колектомия – 91 %
6. Аноректални малформации с извеждане
на провизорен анус претер – до завършване
на етапното лечение: 100 %
7. Слабост на аналния сфинктер (вродена
или след реконструктивни операции):
7.1. инконтиненцио алве – само при физическо натоварване: 20 – 30 %
7.2. постоянна инконтиненция: 60 %
8. Перианални фистули с постоянна секреция, след оперативни фистули и декубитуси:
20 – 40 %
9. Пролапс на ректума: 10 – 20 %
10. Загуба на анален сфинктер с пролапс
на черво: 60 %
11. Малигнен тумор на панкреаса: 100 %:
11.1. първите две години: 100 %
11.2. от третата до петата година: 70 – 80 %
12. Злокачествени заболявания на перитонеума до 5-ата година: 60 – 90 %
13. Рецидивиращи доброкачествени ретроперитонеални тумори – 50 %
14. Радиационен колит – 30 – 50 %
15. Периториални сраствания с чести илеуси – 30 – 50 %
16. Състояние след мезентериална тромбоза – 50 – 70 %.
Раздел VII
Злокачествени заболявания на черния дроб,
жлъчните пътища и жлъчния мехур
1. Малигнен чернодробен тумор:
1.1. първата година след операцията:
95 – 100 %
1.2. от втората до 5-ата година след операцията: 70 – 90 %
1.3. с метастази: 100 %
2. Малигнен тумор на жлъчния мехур, екстрахепаталните жлъчни пътища и папила Фатери:
2.1. първите две години след операцията:
91 %;
2.2. втората до петата година: 71 – 90 %
2.3. с метастази: 95 – 100 %.
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Раздел VIII
Хернии
1. Слабинни, бедрени, пъпни, следоперативни хернии: при липса на противопоказания за
оперативна корекция – еднократно – 0 – 30 %
2. Диафрагмални хернии, включително релаксация на диафрагмата:
2.1. без смущения във функцията на храносмилателната система: 0 – 10 %
2.2. диафрагмални хернии с рефлукс-езофагит: 20 – 30 %
2.3. със силно изместване на вътрешни
органи според въздействието върху кардиопулмоналната система или с притискане на
хранопровода: 40 – 70 %.
Раздел IХ
Пикочни органи
1. Смущения в изпразването на пикочния
мехур (ретенцио урине, включително и постлъчеви увреждания):
1.1. лека степен – резидуална урина до 100
мл: 10 %
1.2. резидуална урина до 200 мл: 20 – 30 %
1.3. тежка степен – необходимост от мануално изпразване, резидуална урина над 200 мл,
болезнено уриниране: 30 – 40 %
1.4. с необходимост от редовно катетризиране, постоянен катетър: 50 %
2. След отстраняване на малигнен тумор на
пикочния мехур:
2.1. в ранен стадий – Т1-2 Н0 М0 с трансуретрална резекция (ТУР) до 5-ата година:
50 – 80 %
2.2. в по-късни стадии (с парциална резекция):
2.2.1. до 5-ата година: 70 – 90 %
2.3. иноперабилни тумори или с цистектомия: 100 %
3. При отстраняване на малигнен тумор на
бъбрека:
3.1. в ранен стадий Т1-2 Н0 М0 (нефректомия) – до 5 години: 60 – 90 %
3.2. в късен стадий (с метастази) – със или
без нефректомия: 100 %
4. Инконтиненция на урината:
4.1. непълно (частично) отделяне на урина
(стрес-инконтиненция II – ІІІ ст.): 10 – 20 %
4.2. абсолютна инконтиненция: 50 %
5. Постлъчева склероза на пикочния мехур
с намаляване на капацитета му: 30 – 50 %
6. Кожно-уретерални фистули (хипоспадия,
еписпадия) – до завършване на лечението: 50 %
7. Чревно-уретерални фистули: 50 %
8. Кутанна нефростома, уретеростома, цистостома: 71 %
9. Ектопия на пикочен мехур: 100 %
10. Енурезис ноктюрна – 40 %.
Раздел Х
Мъжки полови органи
1. Нео на пениса в първите 5 години:
50 – 75 %.
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2. Липса на пенис и двата тестиса, с изтичане на урина: 50 %
3. Липса на двата тестиса (до 40-годишна
възраст): 30 %
4. След отстраняване на малигнен тумор на
тестиса в първите 5 години:
4.1. тератокарцином:
4.1.1. първите две години: 91 %
4.1.2. от третата до петата година: 80 – 90 %
4.2. семином:
4.2.1. първите две години: 91 %
4.2.2. от третата до петата година: 60 – 80 %
4.3. с метастази – 100 %
5. Аденом на простатата, II – III стадий, със
задръжка на урината над 50 мл: при липса на
противопоказания за оперативна корекция – еднократно – 10 – 20 %
6. След премахване на малигнен тумор на
простатната жлеза в първите 5 години:
6.1. в ранен стадий (радикална простатектомия) до 5-ата година:
6.1.1. първите две години: 80 %
6.1.2. от третата до петата година: 50 – 70 %
6.2. локално авансирал процес (кастрация
и хормонотерапия):
6.2.1. първите две години: 91 %
6.2.2. от третата до петата година – 60 – 80 %
6.2.3. след петата година: 50 %
7. Тумори на простатата с далечни метастази: 100 %.
Раздел ХI
Женски полови органи
1. Малигнен тумор на гърдата в първите 5
години:
1.1. в ранен стадий, както и след екстирпация на локален рецидив или кожни метастази:
1.1.1. първите две години: 80 %
1.1.2. третата до петата година: 50 – 70 %
1.2. иноперабилни или с далечни метастази
до 5-ата година: 71 – 100 %
2. Малигнен тумор на матката или маточната
шийка в първите 5 години:
2.1. при отстраняване в ранен стадий:
2.1.1. първите две години: 90 %
2.1.2. от третата до петата година: 50 – 70 %
2.2. иноперабилни или с далечни метастази
до 5-ата година: 71 – 100 %
3. Малигнен тумор на яйчника в първите
5 години:
3.1. в начални стадии:
3.1.1. първите две години: 91 %
3.1.2. третата до петата година: 70 – 80 %
3.2. иноперабилни или с далечни метастази
до 5-ата година: 71 – 100 %
3.3. липса на два яйчника (посткастрационен
синдром) до 50 години: 50 %
4. Ендометриоза в тежка степен: 20 – 30 %
5. Влагалищни фистули:
5.1. пикочно-влагалищни фистули и влагалищно-ректални – до корекцията им: 50 – 60 %
5.2. оформена клоака: 100 %
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6. Десцензус на вагината с инконтингенция
на урината – 10 – 20 %
7. Малигнен влагалищен тумор в първите
пет години:
7.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 – 90 %
7.2. иноперабилни или с далечни метастази
до 5-ата година: 71 – 100 %
8. Малигнен тумор на външните полови
органи:
8.1. в ранен стадий до 5-ата година: 60 – 90 %
8.2. иноперабилни или с далечни метастази
до 5-ата година: 71 – 100 %.
Раздел ХII
1. Вродени цепки на устни, челюсти и небце – до корекцията им: 80 – 100 %
2. Травматичен скалп – 50 %
3. Обезобразяващи състояния (след операция
за нео гл. Паротис, резекция на челюст и др.),
с нарушения на говора и храненето – 50 %
4. Новообразувания на устни, бузи, език,
тонзилии, горна и долна челюст, гл. Паротис
до 5-ата година след операцията: 50 – 75 %
4.1. с метастазии до 5-ата година: 71 – 100 %
5. Контрактура на темпоромануибуларните
стави, с нарушено хранене – 50 %
6. Злокачествени мекотъканни тумори до 5
година – 60 – 90 %
7. За злокачествено заболяване инситу – 50 %
за една година след санирането
8. При синхронни или метахронни злокачествени заболявания: 50 % след 5-ата година.
Забележка. При липса на данни за рецидив и
дисеминация всички онкологични заболявания
след петата година се оценяват с 50 %.

Раздел ХIII
Изгаряния
Оценката на трайно намалената работо
способност/степен на увреждане се прави по
функционалния дефицит на различните органи
и системи, засегнати от изгарянето.
Ч А С Т Д Е В Е ТА
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
Раздел I
Захарен диабет
1. Захарен диабет тип 2 (неинсулинозависим):
1.1. контролиран с диета или с перорално
лечение без усложнения: 10 %
1.2. захарен диабет на перорално лечение
с хронични усложнения на заболяването в зависимост от броя им : 30 – 50 %
1.3. диабет в детската възраст: 50 %
2. Захарен диабет тип 1 (инсулинозависим):
2.1. добре контролиран с инсулин без усложнения: 50 %
2.2. диабет в детската възраст без усложнения: 60 – 80 %
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2.3. инсулинозависим захарен диабет с
хронични усложнения в зависимост от техния
брой: 60 – 80 %

Забележка. При определяне на окончателния
процент на трайно намалена работоспособност/
степен на увреждане/степен на увреждане за т. 1.2
и 2.3 се вземат предвид и процентите, определени
за функционалния дефицит на прицелните органи
следствие на хроничните усложнения.

Раздел II
Болести на щитовидната жлеза
1. Щитовидна хиперфункция (тиреотоксикоза), Болест на Базедов:
1.1. средно тежка форма – рефрактерна на
лечение или с хронично-рецидивиращ ход с
органни увреждания без траен функционален
дефицит: 50 – 60 %
1.2. тежка форма (значителна загуба на
тегло, пулсова фреквенция при покой над 120
удара/мин, тиреотоксично сърце, изявена (клас
4 – 6) ендокринно асоциирана офталмопатия);
в оценката на окончателния процент на трайно
намалена работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и процентите, определени
за функционалния дефицит на сърдечно-съдовата
система и зрителния анализатор: 70 – 80 %
Забележка 1. При деца до 16 години процентът
при всички форми на заболяването се приравнява
към т. 1.2.

2. Щитовидна хипофункция (микседем):
2.1. добре компенсирана със заместително
лечение: 0 %
2.2. при незадоволителна компенсация (по
клинични и лабораторни данни и рефрактерни на лечение форми, доказани в клинична
обстановка) въпреки заместителното лечение
в зависимост от отражението върху общото
състояние и усложненията: 30 %
2.3. при вроден хипотиреоидизъм в зависимост от психосоматичното състояние у деца до
3-годишна възраст: 30 %
3. Карцином на щитовидната жлеза:
3.1. след отстраняване на папиларен или
фоликуларен тумор 1 – 2 стадий:
3.1.1. до втората година: 70 %
3.1.2. до петата година: 50 %
3.1.3. след петата година: 30 %
3.2. след отстраняване на недиференциран
и медуларен карцином или на папиларен и
фоликуларен карцином в 3 – 4 стадий:
3.2.1. до втората година: 80 %
3.2.2. до третата година: 60 %
3.2.3. след петата година: 30 %

Забележка 2. При определяне на окончателния
процент на трайно намалената работоспособност/степен на увреждане се вземат предвид и
процентите, определени за остатъчните органни
увреди и усложнения, включително вследствие
на проведеното лечение. При деца до 16 години
процентът по повод карцином на щитовидната
жлеза се движи в границите от 80 до 100 %. След
петата година: 30 %.
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4. Високостепенна и ретростернална струма,
преценена в клинични условия като иноперабилна, с компресивен синдром, съпътстващи
заболявания и напреднала възраст, които са
контраиндикации за операция: 70 – 100 %
5. Тиреоид-асоциирана офталмопатия (без
изявени тиреоидни нарушения):
5.1. клас 4 – 5 – 6 по Европейска тиреоидна
асоциация (ЕТА) в активен стадий: 50 %
5.2. клас 4 – 5 – 6 (по ЕТА) в неактивен
стадий: 30 %
Забележка. В посочения по-горе процент се
включва и функционалният дефицит на зрителния
анализатор.

Раздел III
Болести на паращитовидните жлези
1. Хипопаратиреоидизъм:
1.1. лека степен – латентна тетания с леки
органни спазми: 30 %
1.2. средна степен – манифестна тетания с
редки карпопедални и висцерални спазми: 40 %
1.3. тежка степен – манифестна тетания с
карпопедални и висцерални спазми и психични
нарушения: 50 – 80 %
1.4. при деца – всички форми на хипопаратиреоидизъм: 70 – 80 %
2. Хиперпаратиреоидизъм:
2.1. компенсиран (без риск от фрактури):
10 – 20 %
2.2. декомпенсиран (с риск от фрактури,
трайна хиперкалциемия): 50 – 80 %
2.3. с прекарани множествени фрактури,
хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и
нефрокалциноза, кардиомиопатия: 100 %
3. Карцином на паращитовидната жлеза – приравнява се с т. 3 от раздел II.
Раздел IV
Болести на надбъбречните жлези
1. Хиперфункция на надбъбречната кора:
1.1. Синдром на Къшинг
Процентът на намалена работоспособност/
степен на увреждане се определя от мускулната слабост и от отражението върху различните органи и системи (хипертония, сърдечна
недостатъчност, захарен диабет, остеопороза,
психични промени):
1.1.1. нелекуван (декомпенсиран): 60 – 80 %
1.1.2. тежък нелекуван, при невъзможност
за повлияване от симптоматично лечение:
90 – 100 %
1.1.3. компенсиран след лечение: 40 – 50 %
1.2. Бенигнен феохромоцитом – оценката е
във връзка със стойностите на катехоламиновата
хипертония и свързаните с нея органни усложнения до оперативното лечение: 50 – 100 %
Забележка 1. След лечение процентът на трайно
намалената работоспособност/степен на увреждане
се определя в зависимост от тежестта на остатъчната
хипертония, ако има такава, и усложненията є.
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2. Първичен хипералдостеронизъм:
2.1. Синдром на Кон – оценката е във връзка
с тежестта на хипертонията и хипокалиемията
и органните усложнения до оперативното лечение: 40 – 60 %

Забележка 2. След лечение процентът на трайно
намалената работоспособност/степен на увреждане
се определя от тежестта на остатъчната хипертония
и усложненията є.

2.2. нетуморни форми на първичен хипералдостеронизъм – процентът на намалена
работоспособност/степен на увреждане се определя от степента на артериалната хипертония
и хипокалиемия: 40 – 60 %
2.3. при деца с хипералдостеронизъм: 100 %
3. Хронична надбъбречна недостатъчност
(Адисонова болест)
3.1. лека форма, с лесна уморяемост, лек
ортостатизъм: 30 %
3.2. средно тежка форма с изявен астено-адинамичен и консумативен синдром и хипертония:
3.2.1. компенсирана с лечение: 40 %
3.2.2. с незадоволителен ефект от проведеното лечение: 60 – 70 %
3.2.3. средно тежка форма с чести Адисонови
кризи: 80 – 100 %
3.3. при деца до 16 години – всички форми
на вродена надбъбречна хиперплазия със солева
загуба: 70 – 100 %
3.4. при деца – хипокортицизъм с неврологична симптоматика: 100 %
4. Злокачествени тумори на надбъбречните
жлези (хормонално активни и неактивни):
4.1. при радикална операция без метастази:
4.1.1. до 2-рата година от отстраняване на
тумора: 100 %
4.1.2. от 3-тата до 5-ата година: 80 %
4.1.3. след 5-ата година: 30 %
4.2. при метастази или при иноперабилни
карциноми: 100 %
Раздел V
Хипофизарни нарушения
1. Акромегалия:
1.1. лека степен, без органни функционални
нарушения, без засягане на зрението: 30 %
1.2. средно тежка степен – умерена артериална хипертония, лек функционален дефицит
на опорно-двигателния апарат: 50 %
1.3. тежка степен – кардиомегалия, сърдечна
недостатъчност, изразена артериална хипертония, значителни зрителни нарушения, захарен
диабет, остеоартропатия – в зависимост от степента на функционалния дефицит на отделните
органи и системи: 70 – 100 %
2. Нанизъм:
2.1. в детска възраст:
2.1.1. при изоставане под 2 стандартни отклонения: 0 %
2.1.2. при изоставане между 2 и 3 стандартни
отклонения: 30 – 40 %
2.1.3. при изоставане от 3 до 4 стандартни
отклонения: 60 – 80 %
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2.1.4. при изоставане в растежа с повече от
4 стандартни отклонения: 90 – 100 %
2.2. телесна височина след приключване
на растежа
2.2.1. за жени от 140 до 131 см, за мъже
от 145 до 136 см: 20 – 60 %
2.2.2. за жени от 130 до 120 см, за мъже от
135 до 125 см: 50 – 70 %
2.2.3. за жени от 119 до 110 см, за мъже от
124 до 115 см: 80 % СЧП
2.2.4. за жени под 110 см, за мъже под 115
см: 100 % СЧП
Забележка 1. Тези стойности касаят лица с
хармонично телесно развитие и нормално нервно-психическо развитие. Допълнително към тези
проценти следва да се оценяват свързаните с ниския
ръст други нарушения – непропорционално телесно развитие, намалени мнестични възможности
и ендокринни нарушения. За непропорционално
телесно развитие оценката се завишава с 10 %
чрез действие събиране.

3. Безвкусен диабет:
3.1. вроден или придобит, компенсиран със
заместително лечение: 10 %
3.2. резистентен на лечение безвкусен диабет
(състоянието следва да бъде документирано
клинично): 30 – 50 %
4. Хипопитуитаризъм:
4.1. панхипопитуитаризъм: 80 – 95 %

Забележка 2. Парциален хипопитуитаризъм – процентът намалена работоспособност/
степен на увреждане се определя в зависимост от
секторалната хормонална недостатъчност, касаеща
периферните жлези.

5. Хопогонадизъм (първичен, вторичен) и
гонадна дисгенезия – в зависимост от функционалния дефицит на костната и мускулната
система и общото състояние: 10 – 20 %.
Раздел VI
Хипотрофии и дистрофии в детска възраст
1. Хипотрофия със загуба на тегло над 20
на сто: 60 – 80 %
2. Хипотрофия със загуба на тегло над 30
на сто: 100 %.
Раздел VII
Рахит
1. Тежка форма на рахит с патологични
фрактури: 100 %
2. Витамин „Д“ резистентен рахит с тежки
необратими изменения в костите: 80 %.
Раздел VIII
Други болести на обмяната

1. Смущение на обмяната и на елиминирането на аминокиселините; на въглехидратите; на
липидната обмяна; на обмяната на плазмените
белтъци; минералната обмяна; във водния,
електролитния и алкално-киселинния баланс;
други смущения на обмяната (кистозна фиброза, нарушения на обмяната на порфирина,
пурина и пиримидина, амилоидоза, нарушения
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на екскрецията на билирубина, мукополизахаридоза, в урейния цикъл и др.). При възрастни
в зависимост от функционалния дефицит на
прицелните органи.
За деца до 16 години процентът е от 50 до
100 %
2. Подагра
Степента на трайно намалената работо
способност/степен на увреждане се определя
съобразно функционалния дефицит на прицелните органи – бъбреци и ставен апарат.
При хронична подагра с образуване на тофи
оценката се определя по т. 4.3, раздел ХХІІІ,
част девета.
Раздел IХ
Адипозитас пермагна (индекс на телесна
маса) (ИТМ) над 55 кг кв. м): 50 %
Забележка. Окончателният процент на трайно
намалената работоспособност/степен на увреждане
у лица с екстремно затлъстяване се формира и от
усложненията на сърдечно-съдовата и дихателната
система, хронично-венозната недостатъчност и дегенеративните заболявания на опорно-двигателния
апарат, изчислени по формулата.

Раздел Х
1. Генерализирана остеопороза без реализирани спонтанни фрактури, но с висок
фрактурен риск (Т-скор над -2,5), установен
чрез остеодезитрометрия на гръбначен стълб
или тазобедрени стави – 30 %
2. При генерализирана остеопороза с реализирани спонтанни фрактури процентът на трайно
намалената работоспособност/степен на увреждане се определя съобразно установения траен
функционален дефицит на опорно-двигателния
апарат, отразен в първа част на таблицата
Забележка. Вторичната остеопороза се включва
в процента на основното заболяване.

Раздел ХI
Генетични аномалии
1. Бройни или структурни хромозомни
аберации
2. Наследствени дефекти на метаболизма
3. Единични и множествени вродени аномалии (дисметрични синдроми) – ако не могат да
бъдат отнесени към друг раздел на тази таблица.
Забележки:
1. За посочените по-горе генетичните аномалии
се следват (за възраст над 3 години): 30 %.
2. За деца до 3 години: 50 %.

Раздел ХII
Болести на хранопровода
1. Дивертикули със задръжка на храна
и усложнения, като възпалителни промени,
значителна загуба на тегло и увредено общо
състояние: 20 – 40 %
2. Органични стенози на хранопровода:
2.1. без изразени трудности в акта на гълтане: 0 %
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2.2. с изразени трудности в преглъщането – повръщане, отслабване на тегло, увредено
общо състояние и възпалителни промени при
неповлияване от оперативно лечение: 30 – 80 %.
Раздел ХIII
Болести на стомаха
1. Язвена болест без усложнения: 0 %
2. Язвена болест с усложнения – чести
кръвоизливи и перфорации на стомаха (в зависимост от нарушенията в общото състояние
и хемопоезата): 20 – 40 %
3. Болест на оперирания стомах – Дъмпинг
синдром, синдром на сляпата бримка, пептични язви на йеюнума, тотална гастректомия с
развит синдром на витаминен и електролитен
недоимък и др.: 50 – 80 %.
Раздел ХIV
Болести на червата
1. Глутенова ентеропатия, частична резекция
на черво, дивертикулити:
1.1. без синдром на малабсорбция, без съществени промени в общото състояние: 0 %
1.2. със синдром на малабсорбция, при увредено общо състояние: 50 – 70 %
2. Хроничен улцерохеморагичен колит
(ХУХК) и регионален ентерит (Болест на Крон):
2.1. с рецидивиращо протичане без усложнения: 40 %
2.2. персистиращи, трудно влияещи се от
лечение форми с консумативен, анемичен и
адинамичен синдром: 50 – 70 %
2.3. напреднали форми с усложнения – изразен консумативен, астено-адинамичен и анемичен синдром, белтъчно-електролитни нарушения
и усложнения при ХУХК и Болестта на Крон
(стенози и резекции): 71 – 100 %
3. Пострезекционни състояния в детската
възраст:
3.1. синдром на късо тънко черво: 100 %
3.2. синдром на късо дебело черво: 70 %.
Раздел ХV
Болести на черния дроб
1. Хроничен хепатит (вирусен, алкохолен,
автоимунен) – след чернодробна биопсия,
според хистологичната находка в стадий F3F4: 10 – 40 %:
1.1. лека степен на активност: 10 %
1.2. умерена степен на активност: 20 – 30 %
1.3. висока степен на активност, преход към
цироза: 40 %
2. Чернодробна цироза:
2.1. I стадий по Чайлд: 50 %
2.2. II стадий по Чайлд: 80 %
2.3. III стадий по Чайлд: 95 %
3. Първична билиарна цироза, хемохроматоза, болест на Уилсън:
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3.1. без оформяне на чернодробна цироза
и без промяна на общото състояние: по аналогия с т. 1
3.2. с чернодробна цироза: по аналогия с т. 2
4. Състояние след трансплантация на черния дроб:
4.1. до 2 години след трансплантацията:
80 – 95 %
4.2. след втората година в зависимост от
състоянието на пациента: 20 – 70 %.
Раздел ХVI
Болести на панкреаса
1. Хроничен панкреатит с изразен болков
синдром с калцификати и/или псевдокисти и
с изразено нарушаване на общото състояние
(според степенната му изразеност): 30 – 60 %
2. Хроничен панкреатит с изразена екзокринна недостатъчност, консумативен синдром
и увредено общо състояние, състояние след
резекция на панкреаса: 70 – 90 %.
Раздел ХVII
Злокачествени кръвни заболявания
1. Миелоидни неоплазии:
1.1. хронични миелопролиферативни заболявания: хронична миелогенна, еозинофилна,
неутрофилна левкемия, хронична идиопатична
миелофиброза, полицитемия вера, есенциална
тромбоцитемия:
1.1.1. в хронична фаза до 5-ата година: 75 %
1.1.2. в бластна криза: 95 %
1.1.3. от петата до десетата година: 50 %
2. Миелодиспластични (миелопролиферативни) заболявания: хронична миеломоноцитна
левкемия, атипична хронична миелогенна левкемия, ювенилна миеломоноцитна левкемия:
оценката е като т. 1
3. Миелодиспластични синдроми (рефрактерна анемия със или без ринг сидеробласти,
със или без ексцес на бласти, рефрактерна
цитопения):
3.1. до постигане на ремисия: 95 %
3.2. до 5 години от постигане на ремисията:
75 %
3.3. при постигната ремисия: 50 %
4. Остра миелоидна левкемия:
4.1. до завършване на лечението, включително консолидационни курсове: 95 %
4.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
4.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %
В-клетъчни неоплазии
5. Прекурсорни В-клетъчни неоплазми (прекурсорни В-лимфобластна и В-клетъчна остра
лимфобластна левкемия):
5.1. до завършване на лечение, вкл. консолидационни курсове – 95 %
5.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
5.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %
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6. Периферни В-клетъчни неоплазии (плазмоклетъчен миелом (плазмоцитом), лимфоцитен лимфом):
6.1. без лечение, до 5-ата година: 50 %
6.2. с умерени прояви до завършване на
лечението: 75 %
6.3. с тежки прояви (остеолиза, анемия,
хронична бъбречна недостатъчност): 95 %
6.4. при постигната ремисия: 50 %
7. В-клетъчна хронична лимфоцитна левкемия, В-клетъчна полиморфна левкемия, спленален маргинално зонов В-клетъчен лимфом,
косматоклетъчна левкемия, екстранодален
маргиналнозонов В-клетъчен лимфом, фоликуларен лимфом:
7.1. до завършване на лечението: 50 %
7.2. без лечение, до 5-ата година: 30 %
7.3. при автоимунна хемолитична анемия
и/или тромбоцитопения: 95 %
8. Дифузен едро В-клетъчен лимфом, лимфом на Бъркет:
8.1. до завършване на лечението: 95 %
8.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
8.3. при постигната ремисия: 50 %
8.4. при резистентност към лечението и
авансиралост на процеса: 95 %
Т-клетъчни и NK-клетъчни неоплазии
9. Прекурсорни Т-клетъчни неоплазии (прекурсорен Т-лимфобластен лимфом, прекурсорна
Т-клетъчна остра лимфобластна левкемия):
9.1. до завършване на лечението, вкл. консолидационни курсове: 95 %
9.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 75 %
9.3. от 5-ата до 10-ата година: 50 %
10. Т-клетъчни неоплазии (Т-клетъчна полиморфна левкемия, Т-клетъчна лимфоцитна
левкемия, агресивна NК-клетъчна левкемия,
екстранодален Т-клетъчен лимфом, хиперспленална гама-делта Т-клетъчна лимфома, микозис
фунгоидес-сезари синдром):
10.1. по време на лечение: 95 %
10.2. след лечение до 5-ата година: 75 %
10.3. при ремисия до 10-ата година: 50 %
10.4. при резистентност и авансиралост на
процеса: 95 %
11. Лимфом на Хочкин:
11.1. при І и ІІ клиничен стадий до постигане
на ремисия: 75 %
11.2. до 5-ата година от постигане на ремисия: 50 %
11.3. при ІІІ и ІV клиничен стадий до постигане на ремисия: 95 %
11.4. при постигната ремисия от 5-ата до
10-ата година: 50 %.
Раздел ХVIII
Други болести на кръвта и кръвотворните
органи
1. Желязо- и други недоимъчни анемии:
1.1. след чести кръвоизливи или рецидиви
без възможност за постигане на ремисия при
лечението: 20 %
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1.2. при трайно задържане на хемоглобина
под 100 г/л, потребност от периодично кръвопреливане: 50 – 80 %
2. Наследствени и придобити хемолитични
анемии:
2.1. при стабилизирано състояние без изразени общи нарушения: 20 %
2.2. при хемоглобин под 100 г/л, потребност
от кръвопреливания, имуносупресия, умерено
увредено общо състояние: 80 %
2.3. при значително увредено общо състояние,
необходимост от периодични кръвопреливания,
вторична хемосидероза, трайно имуносупресивно лечение: 90 – 100 %
3. Апластична анемия – при панмиелопатия
или еритробластофтиза: 70 – 100 %
4. Дефекти на коагулацията:
4.1. лека степен – редки провокирани кръвоизливи (антихемофилен глобулин (АХГ) над
5 %): 20 – 30 %
4.2. средно тежка форма – с редки повтарящи се кръвоизливи (АХГ 1 – 5 %): 40 – 60 %
4.3. тежки форми – чести кръвоизливи, необходимост от регулярно заместително и друго
лечение (АХГ), по-малко от 1 %: 95 – 100 %
5. Пурпура и други хеморагични състояния
Оценката се прави както по т. 4.
6. Болести на белите кръвни телца (агранулоцитоза, функционални разстройства на
полиморфноядрените неутрофили, генетични
аномалии на левкоцитите и др.):
6.1. при леки стабилизирани състояния:
20 – 30 %
6.2. при рецидивиращи форми и необходимост от често болнично лечение: 50 – 80 %
6.3. при тежки, неповлияващи се от лечението форми: 90 – 100 %
7. Загуба на далака (без наличие на кръвно
заболяване):
7.1. за деца при загуба на далака преди навършването на 12-годишна възраст (съобразно
склонността към инфекции и протичането им):
75 %
7.2. при по-късна загуба в първата година
от отстраняването: 30 %
7.3. след изтичане на едногодишен период:
0 %
8. Разстройства на имунитета в детска възраст – тежка степен (вродени и придобити
имунодефицитни болести): 80 %
9. Костно-мозъчна трансплантация – оценката е както в раздел ХIХ, т. 6.
Раздел ХIХ
Болести на бъбреците и пикочните пътища
1. Загуба или отпадане на един бъбрек при
здрав друг бъбрек: 20 %
2. Загуба или отпадане на един бъбрек при
увреден единствен бъбрек, но с компенсирана
бъбречна функция при болестна находка в
урината:
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2.1. лесно овладяващи се медикаментозно
уроинфекции: 30 %
2.2. рецидивиращи уроинфекции, нефролитиаза и т. н.:
2.2.1. при възрастни: 40 – 50 %
2.2.2. при деца: 50 – 80 %

Забележка 1. Състоянието след нефректомия
заради малигнен процес се оценява по този раздел след приключване на срока на наблюдение,
определен в раздел IX на част осма.

3. Хронични бъбречни инфекции при компенсирана бъбречна функция:
3.1. лека степен (интермитираща протеинурия
и сигнификантна бактериурия) в зависимост от
честотата на възпалителните тласъци: 0 – 10 %
3.2. в останалите случаи: 20 – 30 %
4. Бъбречно-каменна болест без ограничения
в бъбречната функция:
4.1. с колики през големи интервали: 0 – 10 %
4.2. с по-чести колики и усложнения (уроинфекция, хидронефроза, ренопаренхимна
артериална хипертония, анемичен синдром):
30 – 50 %
5. Функционални нарушения на бъбреците:
5.1. декомпенсирана бъбречна функция при
креатенинов клирънс под 90 мл/мин и със
запазени стойности на серумния креатинин:
20 – 30 %
5.2. хронична бъбречна недостатъчност в
умерена степен – серумен креатинин от референтни стойности до 400 микромола/л, общо
състояние леко увредено: 40 – 60 %
5.3. хронична бъбречна недостатъчност
тежка степен – серумен креатенин от 401
микромола/л до 800 микромола/л, общо състояние силно увредено: 70 – 90 %
5.4. много тежка степен на хронична бъб
речна недостатъчност със серумен креатинин
над 800 микромола/л, тежко общо състояние,
необходимост от постоянно лечение с изкуствен
бъбрек (диализа): 95-100 %
Забележка 2. Пожизнен срок на инвалидността
може да се определи само за случаи, които не
подлежат на трансплантация (доказано с медицински документ).

6. Състояние след бъбречна трансплантация:
6.1. в първите 2 години: 100 %
6.2. след този период съобразно функционалното състояние на трансплантата, остатъчните функционални нарушения и настъпилите
усложнения от имуносупресивното лечение:
50 – 100 %
7. Първични и вторични гломерулонефрити
(със или без нефротичен синдром) без хронична
бъбречна недостатъчност:
7.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или при рецидив: 50 – 80 %
7.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %
8. Метаболитни нарушения (цистинурия,
оксалурия, тубулна ацидоза, нефрокалциноза,
хиперкалциурия и др.) – при деца: 30 – 50 %
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9. Вродени аномалии на отделителната
система (бъбречна дисплазия едностранна или
двустранна, хипоплазия, поликистозен бъбрек
и др.) при компенсирана бъбречна функция:
9.1. без съществени оплаквания: 0 – 10 %
9.2. с клинична симптоматика:
9.2.1. при възрастни: 20 – 40 %
9.2.2. при деца: 40 – 70 %
10. Реновазална хипертония (доказана с реновазография), без траен функционален дефицит
в прицелните органи – 40 %
11. Хронични интерстициални нефрити
(биопсично доказани), без влошена бъбречна
функция, но налагащи провеждане на патогенетични лечения:
11.1. в период на активно лечение до постигане на ремисия или рецидив: 50 – 80 %
11.2. след постигане на продължителна ремисия: 30 %.
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Раздел ХХI
Инфекциозни болести
1. Бруцелоза – III фаза с органни поражения: 10 – 30 %
2. Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН):
2.1. субклиничен имунен дефицит: 20 – 40 %
2.2. СПИН свързан комплекс – 50 – 80 %
2.3. разгърната форма: 90 – 100 %.
Раздел ХХII
Хронични професионални отравяния
Оценяват се трайните функционални нарушения на засегнатите органи и системи според
клиничните прояви (диагнози, синдроми), посочени в списъка на професионалните болести
в част І от Наредбата за реда за съобщаване,
регистриране, потвърждаване, обжалване и
отчитане на професионалните болести.

Раздел ХХ
Паразитни болести

Раздел ХХIII
Заболявания на опорно-двигателния апарат

1. Ехинококоза:
1.1. първична, локализирана в един орган,
подлежаща на оперативно или медикаментозно
лечение съобразно функционалния дефицит на
засегнатия орган: 20 – 50 %
1.2. състояние след операция без рецидив и
функционални нарушения: 0 – 10 %

1. Инфекциозни артрити:
1.1. моноартикуларно или олигоартикуларно
засягане на големи и средни стави на крайниците без тендосиновит: 10 – 20 %
1.2. моно/олигоартикуларно засягане на големи и малки стави на крайниците, чести тендосиновити, хронично рецидивиращо протичане
и наличие на хрущялно-костни лезии, доказани
с рентгенографии, компютърни томографии
или ядреномагнитни томографии: 30 – 50 %
2. Синдром на Райтер и реактивни артрити:
2.1. полиартикуларно засягане на големи,
средни и малки стави на крайниците без тендосиновит: 10 – 20 %
2.2. полиартикуларно засягане на големи и
малки стави на крайниците, чести тендосиновити с хронично рецидивиращо протичане и
наличие на хрущялно-костни лезии, доказани
с рентгенографии, компютърни томографии и
ядреномагнитни томографии: 30 – 50 %

Забележка 1. При рецидивираща или множествена, включително и иноперабилна ехинококоза,
процентът на намалена работоспособност/степен
на увреждане се определя според органната локализация и степента на функционалните нарушения
и трайните увреждания на засегнатите органи и
системи (черен дроб, бели дробове, централна
нервна система (ЦНС), слезка, опорно-двигателен
апарат, отделителна система, зрителни органи и др.).

2. Трихинелоза:
2.1. миопатична дисфункция след прекарана
трихинелоза; оценката се базира на функционалните ограничения на крайниците: 0 – 40 %
2.2. сърдечно-съдови усложнения след прекарана трихинелоза: 20 – 80 %
3. Амебен абсцес с локализация в черен
дроб, главен мозък, бели дробове и по-рядко
други органи – оценката се извършва според
органната локализация и степента на функционалните нарушения и трайните увреждания
на засегнатите органи: 20 – 50 %
4. Шистозоматози – хроничен стадий
Процентът на загубена работоспособност
се определя съобразно трайния функционален
дефицит на засегнатите органи и системи (пикочно-полова, храносмилателна, дихателна и
др. системи).

Забележка 2. Всички останали паразитози, които
могат да доведат до намалена работоспособност/
степен на увреждане, се оценяват според функционалните нарушения и трайните увреждания на
засегнатите органи и системи.

Забележка 1. При установяване на траен функционален дефицит на опорно-двигателния апарат
от другите отдели, включително гръбначен стълб,
състоянието се оценява по част първа. Трайният
функционален дефицит, който се оценява по част
първа, се включва в посочения по-горе диапазон.

3. Псориатичен артрит
Оценката на трайно намалената работо
способност/степен на увреждане при засягане
на периферни стави е аналогична с тази в т. 4
(Ревматоиден артрит), а при засягане на гръбначния стълб – с т. 6.2 (Болест на Бехтерев).
4. Ревматоиден полиартрит:
4.1. първи рентгено-анатомичен: 10 %
4.2. втори рентгено-анатомичен стадий: 20 %
4.3. трети рентгено-анатомичен: 30 – 50 %
4.4. четвърти рентгено-анатомичен стадий
(сублуксации, фиброзна и костна анкилоза,
мускулна атрофия): 60 – 100 %
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Забележка 2. В окончателната оценка влизат
трайният функционален дефицит на опорно-двигателния апарат, оценен по част първа, и настъпилите
усложнения от медикаментозното лечение, както
и промените във висцералните органи.

5. Системни заболявания на съединителната
тъкан (системен еритематоден лупус, прогресивна склеродермия, полимиозит и дерматомиозит,
възлест периартрит, васкулити и други системни
автоимунни болести) в зависимост от формата,
протичането, засягането на отделните системи
и функционалния дефицит:
5.1. от установяването на системно заболяване до постигане на ремисия при системно
имуносупресивно лечение: 80 %
5.2. след постигане на ремисия без траен
функционален дефицит и без усложнения от
кортикотерапията: 40 – 50 %
5.3. при продължаващо имуносупресивно
лечение с усложнения от основното заболяване и от лечението, както и при настъпване на
рецидив: 80 %
5.4. тежки, хронични форми, неподдаващи
се на лечение, с тежък функционален дефицит
на съответните органи и системи: 90 – 100 %
6. Болест на Бехтерев (анкилозиращ спондилоартрит):
6.1. ранен стадий (независимо от локализацията – гръбначен стълб и периферни стави),
без функционални нарушения и без оплаквания
в хода на лечението: 10 %
6.2. централна форма (ангажиране на шиен,
торакален и лумбален отдел на гръбначния
стълб):
6.2.1. начално развитие с лек функционален
дефицит: 20 – 40 %
6.2.2. при ограничение на движението в
засегнатите отдели на гръбначния стълб, без
кифоза и лордоза: 50 – 70 %
6.2.3. при липса на движение, с оформена
кифоза и лордоза: 71 – 100 %
Забележка 3. В съображението влизат функционалните дефицити от страна на опорно-двигателния
апарат, сърдечно-съдовата и дихателната система,
оценени в съответните части на таблицата.

6.3. Гръбначно-периферна форма. Оценката
на окончателния процент трайно намалена работоспособност/степен на увреждане се изчислява,
като се вземат предвид процентите, отразени
в т. 4 и 6.2, които се включват в диапазона.

Ч А С Т Д Е С Е ТА
КОЖНИ БОЛЕСТИ
1. Екзема:
1.1. обикновена екзема, професионална
екзема (дерматит):
1.1.1. с ограничено разпространение и рецидив до два пъти годишно: 0 – 10 %
1.1.2. с широко разпространение и чести
рецидиви: 20 – 30 %
2. Атопичен дерматит (конституционален
невродермит):
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2.1. атопичен дерматит с широко разпространение, изявен продължително време: 30 – 50 %
2.2. атопичен дерматит с генерализирани
кожни прояви и потребност от многократно
болнично или амбулаторно лечение: 70 – 80 %
3. Хронично рецидивираща уртикария:
3.1. с често появяващи се тласъци, доказани
клинично: 20 %
3.2. тежко хронично, продължаващо с години
протичане: 30 – 40 %
4. Акне конглобата и професионално акне
(маслено и хлорно) с често развитие на фистули
в зависимост от двигателния дефицит, оценен
по част първа: 30 – 50 %
5. Акне инверса с тежко засягане и гноене
(аксили, ингвинални гънки, перианално пространство) – 100 %
6. Кожни промени при автоимунни заболявания (лупус еритематодес, дерматомиозит,
прогресивна склеродеремия, болест на Бехчет,
пиодерма гангренозум). По този начин следва
да бъде оценена и винилхлоридната болест с
кожни прояви:
6.1. ограничени в предилекционното място,
при ограничено разпространение: 30 %
6.2. ограничени в предилекционното място,
широко разпространени, съобразно козметичните и функционалните въздействия: 40 – 50 %
6.3. преминаващи извън предилекционните
места, включително улцерации: 60 – 80 %
Забележка 1. Ограничението на ставните движения и въвличането на вътрешните органи се
оценяват допълнително.

7. Булозни дерматози (пемфигус, пемфигоид
и морбус Дюринг):
7.1. при ограничени кожни и лигавични поражения и ограничено разпространение: 30 %
7.2. при ограничени кожни и лигавични промени с трудно постигаща се ремисия: 30 – 50 %
7.3. при разпространени кожни и лигавични
поражения, при невъзможност за постигане
на ремисия въпреки адекватното лечение:
60 – 80 %
7.4. в напреднал стадий, с траен функционален дефицит на органи и системи, настъпил
вследствие на лечението с кортикостероиди:
90 – 100 %

Забележка 2. При освидетелстването се вземат
предвид усложненията от други органи и системи
(храносмилателна, опорно-двигателна и др.), както
и изоставането във физическото и нервно-психическото развитие.

8. Псориазис вулгарис:
8.1. с ограничени промени 0 – 10 %
8.2. разпространени промени с възможност
за постигане на ремисия (за месеци) или засягане ноктите на ръцете: 20 %
8.3. при продължително протичане, разширено разпространение: 30 – 50 %
8.4. с генерализирани кожни промени и
пустулозни промени: 80 %
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Забележка 3. Ставното и гръбначното участие
следва да се оцени допълнително по раздел ХХІІІ
на част девета и се включва в посочения по-горе
диапазон.

9. Еритродермии:
9.1. при ниска интензивност на възпалителния процес: 30 – 50 %
9.2. при средна интензивност на възпалителния процес без значително повлияване на
общото състояние: 60 %
9.3. при силно повлияване върху общото
състояние: 70 – 100 %
10. Ихтиозис:
10.1. лека форма – със суха кожа, с умерена
десквамация, но без значителна пигментация:
0 – 10 %
10.2. средно тежка форма със силна десквамация и пигментация: 20 – 40 %
10.3. тежка форма при участие на цялата
кожа, особено по сгъвките на тялото и лицето:
50 – 90 %
11. Ограничени кератози:
11.1. с ограничени кожни лезии: 10 %
11.2. с разширени кожни лезии: 20 – 40 %
11.3. с разпространени кожни лезии и усложнения, довели до трайно намалени двигателни
възможности: 50 %
12. Дерматомикози
12.1. с поразяване на всички пръсти на
ръцете и краката, с разрушаване на всички
нокти: 20 %
Забележка 4. При системни микози (кандидомикози, хистоплазмози, кокцидомикози) трябва да
бъдат оценени промените и на вътрешни органи.

13. Хронично-рецидивиращ еризипел:
13.1. без остатъчен лимфедем: 10 %
13.2. извън това съобразно разпространението
на лимфедема: 20 – 40 %
14. Невуси и невоидни образувания и други
състояния, водещи до обезобразяване на лицето: 30 – 50 %
15. Пигментни нарушения, разпространени
по откритите части: 0 – 10 %
16. Злокачествени тумори на кожата
След отстраняване на злокачествен кожен тумор следва да се определи процент на
трайно намалена работоспособност/степен на
увреждане:
16.1. меланома
16.1.1. първи стадий Т1-2, N0, М0 – 50 %;
16.1.2. втори стадий Т3, N0, М0 – 80 %;
16.1.3. трети стадий Т4, N0, М0 – 90 – 100 %;
16.1.4. четвърти стадий – всяко Т, N1-2,
М0 – 90 – 100 %;
16.1.5. четвърти стадий – всяко Т, всяко N,
М1 – 100 %;
16.2. спиноцелуларен карцином:
16.2.1. 0 – 1 стадий Тis – 1, N0, М0 – 0 – 10 %;
16.2.2. втори стадий Т2-3, N0, М0 – 30 %;
16.2.3. трети стадий Т4, N0, М0 – 70 %;
16.2.4. четвърти стадий – всяко Т и N с
M1 – 80 – 100 %;
16.3. дерматофибросарком:
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16.3.1. първи стадий – Т1а, N0, М0 и Т1в,
N0, М0 – 30 %;
16.3.2. втори стадий – Т2а, N0, М0 и Т2в,
N0, М0 – 50 %;
16.3.3. трети стадий – всяко Т, N0, М0 – 70 %;
16.3.4. четвърти стадий – всяко Т, всяко N,
М1 – 100 %;
16.4. базоцелуларен карцином:
16.4.1. единичен: 10 %
16.4.2. множествен и рецидивиращ: 30 %
След 5-ата година от отстраняване на тумора се следват 30 % с изключение на т. 16.2.1,
16.2.2, 16.3.1 и 16.4.1.
Приложение № 2
към чл. 63, ал. 3
Методика за прилагане на отправните точки
за оценка на трайно намалената работо
способност в проценти
Отправните точки за оценка на намалената
работоспособност в проценти не изчерпват
всички възможни страдания и техните комбинации. Те имат указателен характер и по тях
трябва да работят органите на експертизата на
работоспособността. Ръководейки се от тях
и правейки сравнение със сродни страдания
и състояния, те ще могат правилно да определят във всеки отделен случай степента на
трайно намалената работоспособност и няма
да допуснат голямо различие в оценката при
приблизително еднакви увреждания.
При ползването на отправните точки трябва
да се има предвид следното:
I. Водеща при определяне степента на
намалената работоспособност е експертната
оценка на функционалния дефицит, обусловен
от заболяването.
II. Констатираното заболяване, стадият на
неговото развитие и обусловеният функционален
дефицит се съобразяват със съответната отправна точка от приложение № 1 към чл. 63, ал. 1.
III. Когато са налице няколко увреждания, за
всяко от които в отправните точки за оценка на
трайно намалената работоспособност е посочен
отделен процент, но не е посочена такава комбинация от увреждания, общата оценка на трайно намалената работоспособност се определя,
като за основа се взема най-високият процент
по съответната отправна точка и ако той не е
100 %, към него се прибавят от 5 до 20 % от
сбора на процентите на останалите увреждания. Прибавеният процент е в зависимост от
общото състояние на освидетелстваното лице,
но не може да бъде по-висок от най-високия
процент за останалите увреждания.
Първи пример: лицето има 4 увреждания, за
които в отправните точки са посочени следните
проценти: 50; 10; 10; 10. В този случай при
определяне на общия процент към 50 % не
може да се прибави повече от 10 % от сбора
на процентите за останалите увреждания.
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Втори пример: лицето има 5 увреждания, за
които в отправните точки са посочени следните
проценти: 40; 30; 20; 15; 10. В този случай към
40 % може да се прибави максимум до 20 % от
сбора на процентите за останалите увреждания.
IV. При единични и множествени увреждания
на чифтни органи, когато в приложение № 1
към чл. 63, ал. 1 не е предвидена съответна
комбинация, крайният процент на намалената
работоспособност се изчислява по принципа,
посочен в т. III, за всеки орган поотделно, след
което се изчислява и крайният процент.
V. Крайният процент на намалената работоспособност не може да бъде по-висок от
100. Когато при множествени увреждания
едно или две от тях обуславят 100 % намалена
работоспособност, останалите се отразяват в
експертното решение, но не се вземат предвид
при изчисляване на крайния процент.
VI. Увреждания, които не са посочени като
отправни точки и не обуславят функционален
дефицит или дефицитът е незначителен, не се
вземат предвид при определяне процента на
намалената работоспособност.
VII. Оценката на намалената работоспособност се определя поотделно за всеки осигурителен риск.
VIII. Когато лицето има увреждания, получени при трудова злополука и при професионална болест, се прави обща оценка, тъй като
трудовата злополука и професионалната болест
са един и същ осигурителен риск.
3976

РЕШЕНИЕ № 282
ОТ 5 МАЙ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Решение № 645
на Министерския съвет от 2006 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда, за изгражда не на обект „Софи йск и околовр ъс т ен
път – южна дъга“, участък „Симеоновско
шосе – бул. България, от км 44+720 до км
49+291,40“, намиращи се на територията на
област София (ДВ, бр. 74 от 2006 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. В приложението към т. 1, в Регистъра на
засегнатите от трасето части от имоти за район
„Триадица“, на ред № 3, раздел „Неопределена
собственост“, се правят следните изменения и
допълнения:
1.1. За поземлен имот № 0:
а) в колона 2 „Планоснимачен №“ цифрата
„0“ се заменя с „2152“;
б) в колона 3 „Собственици по ИС на кадастъра и ИС „Нотис“ думите „Неопределена
собственост“ се заменят с „наследниците на
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Георги Стоянов Арнаутски”: „Стоян Георгиев
Стоянов“ (ред 1) и „Стефан Георгиев Стоянов“ (ред 2);
в) в колона 5 „Адрес“ на ред № 1 се добавя
„гр. София, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора
5“ и на ред 2 – „гр. София, кв. Драгалевци,
ул. Здравец 1“.
1.2. Създават се нови редове:
„
Имот Собственипл.
ци по ИС
№
на
кадастъра
и ИС „НОТИС“

2152

Адрес

Засегна- Стойта площ ност на
от имо- паричта (в кв.
ното
м)
обезщетение (в
лв.)

Н а с л ед н и ците на Георги Стоянов Арнаутски
Стоян Геор- гр. София,
гиев Стоя- кв. Драга
335
нов
левци, ул.
Лешникова гора 5
Стефан Ге- гр. София,
оргиев Сто- кв. Драга
янов
левци, ул.
Здравец 1

75 375

Елка
Димитр ова
Ставрева
Георги
Иванов
Ставрев
Катерина
Димитрова
Пенева
липсват
1016
данни
Димитра
Венциславова Ставрева

111

24 975

Надежда
Венциславова Ставрева

“
2. В приложението към т. 1, в Регистъра
на засегнатите от трасето части от имоти за
район „Витоша“, на ред № 22 се правят следните изменения:
2.1. За поземлен имот № 1565:
а) в
������������������������������������
колона 3 „������������������������
�������������������������
Собственици по ИС на кадастъра и ИС „Нотис“ думите „Йордан Стойчев
Тодоров“ (ред 1) и Митанка Митрова Цветкова
(ред 2)“ се заменят с „Тодор Стойчев Тодоров“;
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б) в колона 4 „ЕГН/БУЛСТАТ“ числата
„7006176540“ (ред 1) и „4504066418“ (ред 2) се
заличават;
в) в колона 5 „А дрес“ думите „София,
ж.к. Люлин, бл. 542В“ (ред 1) и „София, кв.
Драгалевци, ул. Крушева градина 13А“�������
се заменят с „гр. София, ж.к. Люлин, бл. 542, вх.
В, ет. 8, ап. 75“;
г) в колона 7 „Стойност на обезщетението
в лв.“ числото „37 979“ се заменя с „84 825“.
2.2. На ред № 10, раздел „Неопределена
собственост“, за поземлен имот № 2035:
а)�������������������������������������
в колона 3 �������������������������
„������������������������
Собственици по ИС на кадастъра и ИС „Нотис“ думите „Неопределена
собственост“ се заменят с „наследниците на
Дудо (Тодор) Илиев Шолев“: Боян Стойчев
Илиев (ред 1), Илиян Стойчев Илиев (ред
2), Любен Цветанов Лазаров (ред 3), Цветан
Илиев Младенов (ред 4), Марийка Йорданова
Митова (ред 5), Милена Йорданова Георгиева (ред 6), Цветанка Богданова Стойнова (ред 7), Боян Славчев Стойнов (ред 8),
Румен Славчев Стойнов (ред 9), Йорданка
Кръстанова Кръстева (ред 10), Йорданка
Траянова Кръстева (ред 11), Красимир Ангелов Кръстев (ред 12), Снежанка Ангелова
Сиракова (ред 13), Пена Борисова Дудова
(ред 14), Иванка Ангелова Стоева (ред 15),
Люба Ангелова Дудова (ред 16), Пламен Богданов Дудов (ред 17), Илиан Богданов Дудов
(ред 18), Никола Веселинов Дудов (ред 19),
Петрунка Михайлова Дудова (ред 20), Милка
Димитрова Янева (ред 21), Веселин Димитров
Веселинов (ред 22), Йоанна Здравкова Недкова
(ред 23), Борислав Маринов Здравков (ред
24), Здравка Маринова Драганова (ред 25),
Маргарита Трайкова Дудова (ред 26), Петър
Тодоров Дудов (ред 27) и Надежда Тодорова
Алексиева (ред 28);
б) в колона 5 „Адрес“, на ред 1 се добавя:
„гр. София, кв. Драгалевци, ул. Мащерка19а“;
на ред 2: „гр. София, кв. Драгалевци, ул.
Лешникова гора 36“; на ред 3: „гр. София,
кв. Драгалевци, ул. Мащерка 19“; на ред 4:
„гр. София, бул. Скобелев 44“; на ред 5: „гр.
Софи я, к в. Драгалевци, пл. Карнобатск и
проход 1“; на ред 6: „���������������������
гр. �����������������
София, кв. Драгалевци, ул. Голи връх 7“; на ред 7: „липсват
данни“; на ред 8: „гр. София, кв. Драгалевци,
ул. Мащерка 7“; на ред 9: „гр. София, кв.
Драгалевци, ул. Мащерка 7“; на ред 10: „гр.
София, кв. Драгалевци, ул. 3 № 4“; на ред 11:
„гр. София, кв. Драгалевци, ул. „Лешникова
гора 16“; на ред 12: „гр. София, кв. Драгалев
ци, ул. Лешникова гора 16“; на ред 13: „гр.
София, с. Горни Лозен, ул. Люляк 3“; на ред
14: „липсват данни“; на ред 15: „гр. София,
кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 46“;
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на ред 16: „гр. София, кв. Драгалевци, ул.
Лешникова гора 46“; на ред 17: „гр. София,
кв. Драгалевци, ул. Нарцис 20“; на ред 18:
„гр. София, кв. Драгалевци, ул. Нарцис 20“;
на ред 19: „гр. София, кв. Драгалевци, ул.
Нарцис 10“; на ред 20: „�������������������
гр. София,
���������������
кв. Драгалевци, ул. Цветана Табакова 2“; на ред 21:
„гр. София, ж.к. Илинден, бл. 120, вх. А, ет.
5“; на ред 22: „гр. София, кв. Драгалевци, ул.
Цветана Табакова 2“; на ред 23: „гр. София,
кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора 48“; на
ред 24: „гр. София, кв. Драгалевци, ул. Голи
връх 2“; на ред 25: „гр. София, кв. Драгалев
ци, ул. Лешникова гора 48“; на ред 26: „гр.
София, кв. Драгалевци, ул. Лешникова гора
48“; на ред 27: „гр. София, кв. Драгалевци,
ул. Мавровец 30“, и на ред 28: „гр. София,
кв. Драгалевци, ул. Крушова градина 14“;
в) в колона 7 „Стойност на обезщетението в
лв.“ числото „53 673“ се заменя със „119 250“.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1 – 4 на основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
4. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
3980

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
КОМИСИЯ ЗА ПУБЛИЧЕН
НАДЗОР НАД РЕГИСТРИРАНИТЕ
ОДИТОРИ

Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за дейността на Комисиятa за
публичен надзор над регистрираните одитори
(обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.; изм., бр. 38 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 14, ал. 3 т. 5 се променя така:
„5. утвърждава щатното разписание на администрацията на комисията и длъжностните
характеристики на служителите, в рамките на
утвърдената с правилника структура;“.
§ 2. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се заличава текстът „която е организирана в дирекции“.
2. Алинея 2 се променя така:
„(2) Общата численост на администрацията
е 25 щатни бройки, разпределени по структурни
звена съгласно приложение.“
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§ 3. В чл. 32 след думата „комисията“ се
поставя точка и текстът „и на специализираната
администрация и е организирана в дирекция
„Обща администрация“ се заличава.
§ 4. В чл. 33 се правят следните промени:
1. В ал. 2 текстът след думата „организирана“ се заличава и на негово място се добавя
„в една дирекция и един отдел“.
2. В т. 1 на ал. 2 пред „Контрол на качеството на дейността на регистрираните одитори“
се поставя думата „дирекция“.
3. В т. 2 на ал. 2 пред „Методология и международни връзки“ се поставя думата „отдел“.
§ 5. Член 35 се променя, както следва:
1. В ал. 2 текстът „от най-старшия по длъжност служител в дирекцията“ се заличава и след
думата „замества от“ се добавя „определеното
със заповед на председателя лице“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Началникът на отдел:
1. ръководи поверения му отдел в съответствие с определените с правилника функции;
2. разпределя между служителите в отдела
поставените задачи, контролира и отговаря за
тяхното срочно и прецизно изпълнение;
3. участва в заседания на комисията, когато
в дневния ред са включени въпроси от компетентността на съответния отдел, включително
като дава становища;
4. прави предложения за командироване на
служителите от отдела в страната и в чужбина;
5. изпълнява и други задачи, възложени му от
председателя и главния секретар на комисията.
(4) При отсъствие на началника на отдела
той се замества от определеното със заповед
на председателя лице.“
§ 6. В чл. 38 думата „Дирекция“ се заменя
с „Отдел“.
§ 7. В чл. 39 думата „Дирекция“ се заменя
с „Отдел“.
§ 8. В приложението към чл. 29, ал. 2 се
правят следните изменения и допълнения:
1. След думите „численост на администрацията“ числото „30“ става „25“.
2. В т. 2 числото „14“ става „13“ и след
него се добавя текстът „в т. ч. директор на
дирекцията“.
3. В т. 3. думата „дирекция“ се заменя с
„отдел“, цифрата „5“ става „3“ и след нея се
добавя текстът „в т. ч. началник-отдел“.
4. В т. 4 думата „дирекция“ се заменя с
„отдел“, цифрата „8“ става „6“ и след нея се
добавя текстът „в т. ч. началник-отдел“.
Председател: Н. Чаталбашев
3867
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
НАРЕДБА № Н-15
от 27 април 2010 г.

за условията, размерите и реда за изплащане
на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната
служба на военнослужещите и за специфични
условия на труд на цивилните служители от
Министерството на отбраната, структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната
и Българската армия
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба регламентира условията,
размерите и реда за изплащане на допълнителните възнаграждения за специфични условия
при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд
на цивилните служители от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната с
изключение на службите „Военна информация“
и „Военна полиция“.
Чл. 2. Допълнителните възнаграждения по
чл. 1 са с постоянен и с непостоянен характер.
Чл. 3. (1) Изплащането на допълнителните
възнаграждения се извършва въз основа на
заповед на командира (началника) на военното
формирование или ръководителя на съответната
структура, с която се определят правоимащите
военнослужещи и цивилни служители и размерите на допълнителните възнаграждения.
(2) Копия от заповедите по ал. 1 се изпращат в дирекция „Управление на човешките
ресурси“ – МО.
Чл. 4. (1) Допълнителни възнаграждения по
тази наредба не се изплащат при:
1. ползване на неплатен отпуск;
2. ползване на отпуск за временна неработоспособност;
3. ползване на платен и неплатен отпуск за
гледане на дете по Кодекса на труда;
4. ползване на служебен и творчески отпуск;
5. ползване на отпуск за гледане на болен
член от семейството;
6. отклонение от военна служба;
7. отстраняване от длъжност независимо от
основанието му;
8. курс или специализация в страната и
чужбина с продължителност над 60 календарни
дни с изключение на случаите, когато по време
на курса или специализацията се изпълняват
дейности по тази наредба.
(2) На военнослужещите, взети в специални
щатове на министъра на отбраната, се изплащат
допълнителни възнаграждения по тази наредба
само ако изпълняват дейности, свързани със
специфични условия при изпълнение на во-
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енната служба, възложени им със заповед на
министъра на отбраната.
(3) Изплащането на допълнителните възнаграждения се прекратява при отпадане на основанието за получаването им, при прекратяване
на договора за военна служба и освобождаване
от военна служба на военнослужещите или при
прекратяване на трудовите или служебните
правоотношения с цивилните служители.
Раздел II
Допълнително възнаграждение за работа във
височинни райони
Чл. 5. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа във височинни райони
се изплаща на военнослужещите и цивилните
служители, на които постоянните им работни
места се намират във военни формирования
или обекти, разположени във височинни райони
извън населени места при надморска височина
1500 м и по-висока, в размер 150 лв.
(2) При отработен непълен работен месец
допълнителното възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработеното време.
Раздел III
Допълнително възнаграждение за работа в
подземни защитени обекти
Чл. 6. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа в подземни защитени обекти
се изплаща на военнослужещите и цивилните
служители, които работят на постоянни работни места в подземни защитени обекти,
притежаващи животообезпечаващи специални
съоръжения, и на военнослужещите и цивилните
служители от други военни формирования, работещи по изграждането на такива съоръжения
и тяхната модернизация, в размер 36 лв.
(2) При отработен непълен работен месец
в подземни защитени обекти допълнителното
възнаграждение по ал. 1 се изплаща пропорционално на фактически отработените дни.
(3) За фактически отработен ден се счита
работният ден, в който поне половината от
работното време е отработено при условията
на ал. 1.
(4) Лицата, които получават допълнително
възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 214, ал. 1, т. 2
и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Раздел IV
Допълнително възнаграждение за участие в
мероприятия по непосредствената защита на
населението при бедствия на територията на
Република България и за откриване, обезвреждане и унищожаване на боеприпаси и взривни
вещества
Чл. 7. (1) Допълнително месечно възнаграждение за участие в мероприятия по непосредствената защита на населението при бедствия на
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територията на Република България се изплаща
на военнослужещите и цивилните служители,
включени в състава на групи, участващи в
мероприятия по непосредствена защита на
населението и за провеждане на спасителни
и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (в т.ч. участие в операции,
свързани с разузнаване, транспортиране и/
или унищожаване на боеприпаси и взривни
вещества), както следва:
1. на военнослужещите – 500 лв.;
2. на цивилни служители – 250 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща за всеки фактически отработен ден.
За такъв се счита работният ден, в който поне
половината от работното време е отработено
при условията на ал. 1.
(3) За всеки конкретен случай по ал. 1 се
издава заповед съответно на началника на
отбраната, командващия на Съвместното оперативно командване, началниците на видовете
въоръжени сили и началника на Щаба по
осигуряването и поддръжката.
(4) Лицата, които получават допълнително
възнаграждение по ал.1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 8.
Чл. 8. (1) Допълнително възнаграждение
за откриване и унищожаване на боеприпаси
и взривни вещества се изплаща на военнослужещите и цивилните служители, включени
в състава на модулни групи, непосредствено
участващи в разузнаване (откриване, определяне
на вида, типа и състоянието) и/или транспортиране и/или унищожаване на боеприпаси и
взривни вещества на територията на страната,
в размер 90 лв.
(2) Допълнително възнаграждение за дейностите по ал. 1 се изплаща пропорционално
на членовете на модулната група, които непосредствено са участвали в разузнаването и/или
унищожаването на всеки пакет боеприпаси и
взривни вещества.
(3) За един пакет боеприпаси и взривни
вещества се приема:
1. количество стрелкови боеприпаси и боеприпаси с калибър до 30 мм, ръчни гранати,
взриватели и запалки, капсул-възпламенители,
капсулни втулки, капсул-детонатори, пиропатрони и други боеприпаси и взривни вещества от
този клас с обща маса на взривното вещество
в тях до 2 килограма включително;
2. количество боеприпаси с калибър над 30
мм, ръчни гранатохвъргачни и противотанкови
гранати, противотанкови управляеми ракети,
ракети за преносим зенитно-ракетен комплекс,
инженерни боеприпаси, взривно вещество, части
от шашки, детониращи шнурове, неуправляеми
и управляеми авиационни ракети и други боеприпаси и взривни вещества от този клас с
обща маса на взривното вещество в тях до 10
килограма включително;
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3. всеки един брой от авиационни, артилерийски, инженерни, морски и други боеприпаси
и взривни вещества от този клас с маса на
взривното вещество в него над 10 килограма.
(4) Не се изплаща допълнително възнаграждение за дейностите по ал. 1 за боеприпаси и
взривни вещества, които са:
1. открити в районите на учебни центрове,
учебни полигони и стрелбища на въоръжените
сили;
2. разузнати и определени като инертни,
учебни и други без взривни вещества.
(5) За всеки конкретен случай се издава
заповед съответно на началника на отбраната,
командващия на Съвместното оперативно командване, началниците на видовете въоръжени
сили и началника на Щаба по осигуряването
и поддръжката.
(6) Лицата, които получават допълнително
възнаграждение по ал. 1, не получават допълнително възнаграждение по чл. 7.
Чл. 9. (1) На военнослужещите и цивилните служители, които извършват разузнаване и
унищожаване на боеприпаси в териториалните
води на страната, се изплаща допълнително
възнаграждение за:
1. всяка затралена бойна мина – 9 лв.;
2. всеки взривен боеприпас (морска
мина) – 270 лв.
(2) На членовете на групи за подривяване
на брегови обекти се изплаща допълнително
възнаграждение на всеки член на групата,
участващ непосредствено в дейността, в размер 18 лв. Допълнително възнаграждение не
се изплаща в случаите на учебни упражнения.
(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1,
т. 2 се изплаща пропорционално на членовете
на подривната команда (група), които непосредствено са участвали в обезвреждането или
унищожаването на боеприпас (морска мина).
(4) За разузнаването и унищожаването на
инертен (учебен) боеприпас (заряд) допълнително възнаграждение не се изплаща.
Раздел V
Допълнително възнаграждение за носене на
дежурство
Чл. 10. (1) Допълнително възнаграждение
за носене на дежурство се изплаща на военнослужещите, назначени на длъжности, за които
носенето на дежурство не се включва в основните функционални задължения, но изпълняват:
1. бойно дежурство – 18 лв.;
2. оперативно дежурство – 15 лв.;
3. бойно дежурство на летците по „Air
Polising“ в системата за ПВО на НАТО – 100 лв.;
4. други видове дежурства, определени в
уставите на въоръжените сили или заповеди
на министъра на отбраната – 11 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се определя за всяко 24-часово дежурство, което
се носи в работни дни.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

(3) Допълнителното възнаграждение на
военнослужещите, назначавани за носене на
дежурство с продължителност по-малка от 24
часа, се определя пропорционално на часовете
на дежурството.
Чл. 11. Допълнителното възнаграждение за
носене на дежурство по чл. 10 в почивни дни
и в дни на официални празници се изплаща в
увеличен размер, както следва:
1. когато дежурството обхваща часове само
от почивни дни, се изплаща в размер, увеличен
с 50 на сто, а в дните на официални празници – в размер, увеличен със 100 на сто;
2. когато дежурството обхваща часове от
делничен и почивен ден и часовете от почивния ден са половината и повече от половината
от продължителността на времетраенето на
дежурството, размерът на възнаграждението
се увеличава с 50 на сто;
3. когато дежурството обхваща часове от делничен или почивен ден и часове от официален
празник и часовете от официалния празник са
половината и повече от половината от продължителността на времетраенето на дежурството,
размерът на възнаграждението се увеличава със
100 на сто, а когато часовете от официалния
празник са по-малко – с 50 на сто.
Раздел VI
Допълнителни възнаграждения за извършване
на спешна медицинска помощ и за лечебнодиагностична дейност във Военномедицинската
академия
Чл. 12. За работа в обособени самостоятелни звена за спешна медицинска помощ към
Военномедицинската академия се изплаща
допълнително месечно възнаграждение, както
следва:
1. на лекарите и лекарите по дентална медицина – 36 лв.;
2. на медицинските сестри и акушерките – 27 лв.;
3. на санитарите и водачите на санитарни
автомобили, обслужващи звената за спешна
медицинска помощ – 18 лв.
Чл. 13. На военнослужещите и цивилните
служители с висше медицинско образование
(лекари, лекари по дентална медицина) с
придобита медицинска специалност, участващи непосредствено в лечебно-диагностичната
дейност, се изплаща допълнително месечно
възнаграждение, както следва:
1. с една придобита специалност – 50 лв.;
2. с две и повече придобити специалности – 63 лв.
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Раздел VII
Допълнително възнаграждение за работа и
съхранение на ключови материали и поддръжка
на криптографски средства
Чл. 14. (1) Допълнително месечно възнаграждение за работа и съхранение на ключови
материали и поддръжка на криптографски
средства се изплаща на военнослужещите и
цивилните служители, притежаващи разрешения или удостоверения и свидетелства за
работа с криптографски средства, назначени
на длъжности, чиито функционални задължения са свързани с непосредствена работа по
експлоатиране, ремонт и съхранение на криптографски средства или ключови материали,
в размер 18 лв.
(2) При отработен непълен работен месец
възнаграждението по ал. 1 се изплаща пропорционално на отработените дни.
Раздел VIII
Допълнително възнаграждение за участие в провеждането на официални церемонни и военни
ритуали на военнослужещи от Националната
гвардейска част
Чл. 15. (1) Допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение
на военната служба в Националната гвардейска част се изплаща на военнослужещите от
гвардейските формирования при участие в
провеждането на официални церемонни и във
военни ритуали, както следва:
1. на войници – 100 лв.;
2. на сержанти – 60 лв.;
3. на офицери – 30 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща на военнослужещите, назначени на
следните длъжности:
1. командир на гвардейски батальон, заместник-командир – офицер;
2. главен диригент на Българската армия – офицер;
3. диригент на Гвардейски представителен
духов оркестър – офицер;
4. началник на Учебен център за подготовка
на военни оркестранти – офицер;
5. командир на гвардейска рота – офицер;
6. командир на гвардейски взвод – офицер;
7. церемониалмайстор в Гвардейски представителен духов оркестър – сержант;
8. помощник-диригент на Гвардейски представителен духов оркестър – сержант;
9. военен оркестрант (1, 2, 3, 4 група) – сержант;
10. инструктор по строева подготовка – сержант;
11. командир на гвардейско отделение – сержант;
12. гвардеец – войник.
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(3) Военнослужещите, които получават
допълнително възнаграждение по ал. 1, не
получават допълнително възнаграждение по
чл. 214, ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
Раздел IХ
Допълнителни възнаграждения за специфични
условия при изпълнение на военната служба и
за специфични условия на труд на летателния
състав и авиационния инженерно-технически
състав
Чл. 16. (1) На летателния състав, изпълняващ летателна програма (парашутни скокове)
съгласно утвърдени планове по летателна подготовка, се изплаща ежемесечно допълнително
възнаграждение, както следва:
1. на пилоти на свръхзвукови самолети – 378 лв.;
2. на пилоти на дозвукови самолети и бойни
вертолети – 351 лв.;
3. на пилоти на транспортни и учебни самолети и вертолети – 333 лв.;
4. на парашутисти – 306 лв.
(2) Членовете на екипажи на многоместни самолети (вертолети) получават част от
възнаграждението на командира на самолета
(вертолета), както следва:
1. втори пилот, пилот-оператор, щурманлетец, борден инженер (борден техник и
авиомеханик), лекар – борден, медицинска
сестра – бордна – 70 на сто;
2. бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици – load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини
(стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни
оператори, бордни стрелци, бордни спасители,
бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства – 30 на сто.
(3) Допълнителното възнаграждение по
ал. 1 и 2 се изплаща от месеца, през който е
изпълнен втори полет за полугодието.
(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
и 2 не се изплаща при неизпълнение на два
полета за полугодие.
(5) Спряното по реда на ал. 4 допълнително
възнаграждение започва да се изплаща след
изпълнение на два полета, считано от месеца,
през който е изпълнен вторият полет.
Чл. 17. На слушателите от летателния състав,
зачислени във военните академии (курсове) в
страната и в чужбина, се изплаща допълнително възнаграждение в размер 100 на сто през
първата и 50 на сто през следващите години
на обучение, при условие че са изпълнили утвърдената им за предходната година летателна
програма.
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Чл. 18. (1) Летателният състав по чл. 16 от
военните формирования на Военновъздушните
сили се обявява в заповед на съответния командир (началник) на военно формирование
в началото на учебната година.
(2) Извън случаите по ал. 1 летателният състав по чл. 16 се обявява в заповед на министъра
на отбраната в началото на учебната година.
Чл. 19. На военнослужещите и цивилните
служители, на които се изплаща допълнително
възнаграждение по чл. 16, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1,
т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 20. (1) На летателния състав се изплаща
допълнително възнаграждение за поддържане на
висока натренираност и лична боеспособност.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща за всяко изпълнено с положителна
оценка упражнение по бойно използване от
програмите за бойна подготовка на летателните
екипажи, утвърдени със заповед на началника
на отбраната, за рода авиация, сложни видове
летателни подготовки в съответните метеорологични условия и парашутни скокове, планирани
в годишния план-график, както следва:
1. на пилотите:
а) денем при прости метеорологични условия – 9 лв.;
б) денем при сложни метеорологични условия и нощем при прости метеорологични
условия – 11 лв.;
в) нощем при сложни метеорологични условия – 13 лв;
2. на членовете на екипажа на многоместни самолети (вертолети) се изплаща част от
възнаграждението на командира на самолета
(вертолета) за изпълнено упражнение по бойно използване и сложни видове подготовки,
както следва:
а) втори пилот, пилот-оператор, щурманлетец, борден инженер (борден техник и
авиомеханик), лекар – борден, медицинска
сестра – бордна – 70 на сто;
б) бордни радиотелеграфисти, бордни инженери (механици – load masters), бордни механици по десантно оборудване, бордни домакини
(стюард, стюардеса), бордни фотографи, бордни
оператори, бордни стрелци, бордни спасители,
бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните и радиотехническите средства – 30 на сто;
3. на парашутистите, бордните спасители и
бордните съпроводители се изплаща за всеки
парашутен скок:
а) денем – 15 лв.;
б) нощем – 18 лв.
(3) За всеки изпълнен скок летателният състав с изключение на парашутистите получава
допълнително възнаграждение по ал. 2, т. 3.
Чл. 21. (1) За всяка изпълнена инструкторска задача (полет) се заплаща, както следва:
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а) на инструкторите пилоти:
1. денем – 5 лв.;
2. нощем – 7 лв.;
б) на инструкторите от многоместни самолети (вертолети) – щурмани, бордни инженери,
бордни радисти и др. – 3 лв.
(2) Три полета по кръга се считат за една
задача.
Чл. 22. (1) Допълнително възнаграждение се
изплаща на летателния, инженерно-техническия
състав и ръководителя на полети за изпитание
на летателен апарат след ремонт във военноремонтен завод, лидерни и ресурсни изпитания,
парашути за скокове, изделия за специално
парашутно оборудване, авиационно въоръжение и боеприпаси и друго бордово оборудване,
ремонтирано (произведено) от промишлеността
(от внос).
(2) Командирът на авиобазата или военното
формирование издава заповед за провеждане
на летателните изпитания, в която поименно
се определят военнослужещите, чиято дейност
при извършване на изпитанието е свързана с
повишен риск и отговорност.
(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща въз основа на протокол за завършени
летателни изпитания. Протоколът се подписва от представител на военноремонтен завод
(друга организация), командира на екипажа и
при необходимост от парашутист, както и от
офицер от авиационния инженерно-технически
състав. Същият се утвърждава от председателя
на комисията за провеждане на изпитанията.
(4) На личния състав, обявен в заповедта
на командира на авиобазата или на военното
формирование, след завършване на изпитанията се изплаща еднократно допълнително
възнаграждение, както следва:
1. на нещатен пилот-изпитвач (командир на
екипаж) – 360 лв.;
2. на парашутист, борден спасител, борден
съпроводител – 360 лв.;
3. на членове на екипажа – 180 лв.;
4. на ръководител на полетите – 90 лв.;
5. на инженерно-техническия състав, носещ
отговорност за изпитвания агрегат или система – 45 лв.
Чл. 23. (1) За продължителност на летателната дейност на летателния състав (пилоти,
щурмани-летци и парашутисти) след придобиване на право на пенсия по чл. 69, ал. 4 от
Кодекса за социално осигуряване се изплаща
ежемесечно допълнително възнаграждение,
както следва:
1. на пилотите от реактивната авиация,
прослужили 15 години на щатна пилотска
длъжност – по 1/3 от размера на основното
им месечно възнаграждение в съответствие с
присвоеното военно звание и степен и от размера на допълнителното им възнаграждение
за продължителна служба;
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2. на пилотите от витловата и вертолетната
авиация (първи, втори пилот и пилот-оператори), щурманите летци и парашутистите,
прослужили 15 години на щатна летателна
длъжност – по 1/6 от размера на основното
им месечно възнаграждение в съответствие с
присвоеното военно звание и степен и от размера на допълнителното им възнаграждение
за продължителна служба.
(2) Право на възнаграждение по ал. 1 имат
военнослужещите, заемащи длъжности по ал. 1,
чиито функционални задължения са свързани
с извършване на летателна дейност, и изпълняващи утвърден летателен план.
(3) Възнагражденията по ал. 1 се изплащат
от месеца, следващ месеца на прослужване
на 15 години на щатна пилотска (летателна)
длъжност, и се изплащат за всеки следващ
месец, прослужен на такава длъжност.
Чл. 24. (1) Допълнителното възнаграждение
по чл. 23 не се изплаща на военнослужещи за
времето, когато:
1. са освободени от длъжностите, определени
в чл. 23, ал. 1;
2. не изпълняват фактически служебните
си задължения като летателен състав, поради
това че:
а) ползват неплатен отпуск;
б) ползват отпуск за временна неработо
способност;
в) ползват платен и неплатен отпуск за
гледане на дете по Кодекса на труда;
г) ползват служебен или творчески отпуск;
д) са отстранени от длъжност, независимо
от основанието;
е) са назначени на длъжности по задгранични
щатове на министъра на отбраната;
ж) са на курс или специализация в страната
и чужбина с продължителност над 60 календарни дни с изключение на случаите, когато
изпълняват летателна (парашутна) дейност по
време на курса или специализацията.
(2) Допълнителните възнаграждения по
чл. 23 се изплащат въз основа на заповед на
съответния командир (началник) на военното
формирование или ръководител на съответната структура, а за правоимащите командири
(началници) на военни формирования или
ръководители – въз основа на заповед на висшестоящия командир (началник).
(3) Ежегодно през октомври длъжностните лица по ал. 2 утвърждават списъци на
военнослужещите, на които ще се изплаща
възнаграждението през следващата бюджетна
година, и заеманите от тях длъжности. В списъците се включват и военнослужещи, които
през бюджетната година придобиват право на
възнаграждение по чл. 23, като се посочва месецът, от който същите придобиват това право.
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(4) Копие от утвърдените списъци по ал. 3
се представят във финансовите органи на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, в дирекция „Планиране, програмиране и
бюджет“ – МО, и в дирекция „Финанси“ – МО.
Чл. 25. (1) На авиационния инженерно-технически състав (АИТС) се изплаща допълнително
възнаграждение при:
1. осигуряване на летателна смяна и/или
технически ден и/или предварителна подготовка
на авиационната техника за полети – 20 лв.;
2. инспекция на авиационната техника – 40 лв.;
3. изпълнен човекочас за работа по авиационната техника и/или оборудването и/
или въоръжението, извън случаите по т. 1 и
2 – 1,20 лв. на отработен час.
(2) Общата сума от допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 1, 2 и 3 за ескадрилите за
оперативна подготовка и периодично обслужване и войскови ремонт на авиационната техника
в авиобазите, базата за предно разполагане и
Военновъздушна учебна база „Г. Бенковски“
за един месец не може да надвишава 150 лв.
(3) Извън случаите по ал. 2 общата сума от
допълнителното възнаграждение по ал. 1, т. 1,
2 и 3 на АИТС от Военновъздушните сили за
един месец не може да надвишава 120 лв.
(4) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща ежемесечно въз основа на заповед
на съответния командир (началник) на военно
формирование или ръководител на съответна
структура на основание протокол за фактически
извършените дейности.
(5) Авиационният инженерно-технически състав по ал. 1 се обявява в заповед на съответния
командир (началник) на военно формирование
или ръководител на съответна структура в началото на учебната година.
(6) Авиационният инженерно-технически
състав, назначен в други военни формирования,
получава допълнително възнаграждение със
заповед на съответния командир (началник)
на военно формирование или на началника
на Военновъздушните сили след допускане до
експлоатация на авиационната техника.
(7) Със заповед на командира на военното
формирование или началника на вида въоръжена сила се спира изплащането на допълнителните възнаграждения по ал. 1 за срок от 1
до 12 месеца, когато поради виновно поведение
на АИТС са допуснати:
1. повреда, авария или катастрофа на авиационна техника;
2. преждевременно снемане от експлоатация
на авиационен двигател от самолета (вертолета),
авиационна апаратура и въоръжение;
3. неизпълнение на полетна задача по време
на бойно дежурство или войскови и летателни
учения;
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4. груби нарушения на мерките за безопасност или допуснати авиационни инциденти,
застрашили целостта на авиационната техника
и живота на летателния и инженерно-техническия състав;
5. неудовлетворителна оценка на техничес
кото състояние на авиационната техника.
Чл. 26. (1) На летателния състав – пилоти,
втори пилоти, пилоти-оператори, щурманилетци, бордни инженери (техници и авиомеханици), бордни радиотелеграфисти, бордни
инженери (механици – load masters), бордни
механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи,
бордни оператори, бордни стрелци, бордни
спасители, бордни съпроводители, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните
и радиотехническите средства, лекар – борден,
медицинска сестра – бордна, и парашутисти, се
изплаща допълнително месечно възнаграждение
за присвоена/потвърдена класна специалност,
както следва:
1. на пилоти:
а) трети клас – 63 лв.;
б) втори клас – 90 лв.;
в) първи клас на пилотите от изтребителната, разузнавателната, военнотранспортната
(транспортни самолети и вертолети) и военноморската противоподводна авиация – 144 лв.;
г) първи клас на пилотите от изтребителнобомбардировъчната, щурмовата, вертолетната
(бойни вертолети), спомагателната авиация и
Военновъздушна учебна база – 135 лв.;
2. на втори пилоти, пилоти оператори, щурмани – летци, парашутисти, бордни спасители
и бордни съпроводители:
а) трети клас – 36 лв.;
б) втори клас – 63 лв.;
в) първи клас – 90 лв.;
3. на бордни инженери (техници и авиомеханици), бордни радиотелеграфисти, бордни
инженери (механици – load masters), бордни
механици по десантно оборудване, бордни домакини (стюард, стюардеса), бордни фотографи,
бордни оператори, борден стрелец, бордни инженери (техници) за облитане на свързочните
и радиотехническите средства, лекар – борден,
медицинска сестра – бордна:
а) трети клас – 22 лв.;
б) втори клас – 36 лв.;
в) първи клас – 63 лв.
(2) Редът за класиране, представяне, присвояване и потвърждаване на класната специалност
на летателния състав се определя със заповед
на началника на отбраната.
(3) Допълнителното възнаграждение за класна специалност на летателния състав се изплаща
считано от датата на заповедта за присвояване
(потвърждаване) на класната специалност.
(4) Потвърждаването на класна специалност
се извършва ежегодно в края на учебната година. Заповедта за потвърждаване се издава до
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1 месец след завършване на учебната година,
с което се осъществява непрекъснатост на
класната специалност.
Чл. 27. (1) При допускане на летателни
инциденти и груби нарушения в летателната
дейност в зависимост от степента на вина на
летателния състав изплащането на допълнителното възнаграждение за съответната класна
специалност се спира за срок от 6 месеца до 1
година със заповед на командира (началника),
присвоил същата. След изтичане на определения в заповедта срок изплащането на допълнителното възнаграждение се възстановява,
ако притежаваната класна специалност бъде
потвърдена.
(2) При превеждане в по-ниска класна специалност със заповед на началника на вида
въоръжени сили или командира (началника)
на военното формирование, присвоил същата,
допълнителното възнаграждение се изплаща
от датата на заповедта.
(3) При завършване на учебната година,
ако притежаваната класна специалност не бъде
потвърдена, допълнителното възнаграждение
се спира или се изплаща възнаграждение за
съответната по-ниска класна специалност. В
период до 4 месеца след започване на новата
учебна година летателният състав има право
да се яви пред комисия за потвърждаване на
притежаваната от него класна специалност.
(4) Заплащането на допълнителното възнаграждение за класна специалност се прекратява
при преназначаване на длъжност, която не е
от летателния състав.
(5) Летателен състав с потвърдена в продължение на 12 години класна специалност – І клас,
запазва размера на получаваното допълнително
възнаграждение за класна специалност, без да
потвърждава същата до края на военната си
служба.
(6) Допълнителното възнаграждение за класна специалност се изплаща и за времето на:
1. обучение във военни академии и висши
военни училища;
2. приучване на нова авиационна (парашутна) техника в страната или в чужбина с
изпълнение на летателни задачи в продължение
на две години; размерът на допълнителното
възнаграждение е за усвоявания тип самолет
(вертолет);
3. ползване на платен годишен отпуск и
участие в спортна лагер-школа;
4. наложена от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) лекарска забрана за
летателна дейност.
(7) При завършване на учебната година,
когато летателен състав не е потвърдил класната си специалност поради лекарска забрана
по ал. 6, т. 4, допълнително възнаграждение за
класна специалност се изплаща до 12 месеца
от датата на налагане на забраната от ЦВМК.
При потвърждаването на класната специалност
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в следващата учебна година допълнителното
възнаграждение се изплаща от датата на спирането є. Ако в тези случаи летателен състав
бъде приведен в по-ниска класна специалност,
от датата на изтичане на лекарската забрана
му се изплаща допълнително възнаграждение
за по-ниската класна специалност.
Чл. 28. В заповедите за присвояване и за
потвърждаване на класната специалност за
летателния състав І клас командирите (началниците) на военни формирования определят за
какъв род авиация е присвоена (потвърдена)
класната специалност.
Раздел Х
Допълнителни възнаграждения за специфични
условия при изпълнение на военната служба и
за специфични условия на труд на плавателния
и водолазния състав
Чл. 29. (1) Допълнително възнаграждение
за специфични условия при изпълнение на
военната служба и за специфични условия на
труд на плавателния и водолазния състав се
изплаща ежемесечно на военнослужещите и
цивилните служители, назначени на длъжност
от плавателния състав, както следва:
1. на плавателния състав от подводниците – 325 лв.;
2. на водолазите – 144 лв.;
3. на плавателния състав на надводните
кораби – 172 лв.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща на военнослужещите и цивилните
служители, които заемат плавателни (водолазни) длъжности, предвидени в длъжностните
разписания на военните формирования на Военноморските сили и на Сухопътните войски,
по списъци, утвърдени от началниците на Военноморските сили и на Сухопътните войски.
(3) Парашутист-водолазите получават 50 на
сто от възнаграждението по ал. 1, т. 2 и допълнително възнаграждение по чл. 16, ал. 1, т. 4.
(4) Екипажите на миночистачите при провеждане на бойно тралене и подривните команди (групи) при изпълнение на бойна задача
получават допълнително възнаграждение в
размер 1,30 лв. за всеки час от изпълнението
на бойната задача.
(5) На военнослужещите и цивилните служители, които не заемат плавателни длъжности,
когато плават с корабите или подводниците
на Военноморските сили, им се заплаща допълнително възнаграждение по ал. 1 за всеки
проплаван час. Часовата ставка за всеки проплаван час се изчислява на база на броя на
работните дни в месеца, като продължителността
на работния ден се приема за 24 часа.
(6) При извършване на аварийно-спасителни
операции допълнителното възнаграждение по
ал. 1 се завишава с 20 на сто за времето на
операцията.
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(7) На военнослужещите и цивилните служители, на които се изплаща допълнително
възнаграждение по ал. 1, не се изплащат допълнителни възнаграждения по чл. 214, ал. 1,
т. 2 и чл. 296, ал. 1, т. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Чл. 30. (1) На военнослужещите и цивилните
служители от плавателния състав се изплаща
допълнително месечно възнаграждение:
1. за всеки проплаван час като част от плавателния състав – 1,80 лв.;
2. за всеки проплаван час под вода като част
от плавателния състав на подводниците – 6 лв.
(2) Допълнително възнаграждение по ал. 1
се изплаща на военнослужещите и цивилните
служители извън плавателния състав, когато
плават с корабите на Военноморските сили.
(3) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
се изплаща при плаване (рейд) извън пунктовете
за базиране и пристанища въз основа на заповед
на съответния командир (началник) на военно
формирование, а за щаба на Военноморските
сили – въз основа на заповед на началника на
Военноморските сили.
Чл. 31. (1) Допълнително месечно възнаграждение по чл. 30 не се изплаща в случаите,
когато:
1. корабът не е изпълнил плана за бойната
подготовка за месеца;
2. корабът е получил слаба оценка на единичните курсови задачи;
3. допускът до самостоятелно управление
не е сдаден в определения срок;
4. допускът за самостоятелно управление
е отнет;
5. корабът е извън строя за повече от 5
денонощия по вина на личния състав.
(2) Изплащането или прекратяването на
изплащането на допълнителното месечно възнаграждение по ал. 1 се извършва въз основа
на заповед на командира (началника), който
приема курсовата задача.
Чл. 32. (1) На щатните водолази за работа под
вода се изплаща допълнително възнаграждение
за всеки отработен час под вода, както следва:
1. при дишане на сгъстен въздух:
а) на малки дълбочини (до 20 м) – 10 лв.;
б) на средни дълбочини (от 20 до 60
м) – 20 лв.;
в) дълбоководни (на дълбочини над 60
м) – 30 лв.;
2. при дишане на други дихателни газови
смеси:
а) на малки дълбочини (до 20 м) – 20 лв.;
б) на средни дълбочини (от 20 до 60 м – 30 лв.;
в) дълбоководни (на дълбочини над
60 м – 40 лв.
(2) При аварийно-спасителна работа размерите на допълнителните възнаграждения по
ал. 1 се удвояват.
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(3) Допълнителните възнаграждения, определени по реда на ал. 1, не се изплащат по
време на учебни спускания (спусканията по
време на курсове за придобиване на водолазна
квалификация) под вода.
(4) Изплащането на допълнителното възнаграждение на лицата по ал. 1 се извършва, ако
са определени в заповед на началника на Военноморските сили или на Сухопътните войски.
Раздел XI
Допълнително възнаграждение за специфични
условия при изпълнение на военната служба,
свързани със статуса на военнослужещите,
изпълняващи държавна служба с особено предназначение за подготовка и осъществяване на
въоръжена защита на страната
Чл. 33. (1) На военнослужещите се изплаща
допълнително месечно възнаграждение за специфични условия при изпълнение на военната
служба, свързани със статуса на военнослужещите, изпълняващи държавна служба с особено
предназначение за подготовка и осъществяване
на въоръжена защита на страната, в размер 15
на сто от основното месечно възнаграждение в
съответствие с присвоеното им военно звание
и степен.
(2) Допълнителното възнаграждение по ал. 1
не се изплаща в случаите по чл. 4, ал. 1, както
и за времето на престояване в разпореждане по
специални щатове на министъра на отбраната
№ А-916, А-918 и А-101.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Специфични условия при изпълнение на
военната служба“ и „специфични условия на
труд“ са такива условия, при които се извър
шват дейности от военнослужещите и цивилните
служители, обусловени от характера и условията
на службата или работата, свързани със:
а) изпълняваните мисии и задачи на въо
ръжените сили по гарантиране на националната сигурност и отбраната на страната и
изпълнението на задължения, произтичащи от
международни договори, по които Република
България е страна, и степента на усложненост
на условията при изпълнението им;
б) повишени професионални изисквания
относно подготовката за изпълнение на специфичните мисии и задачи.
2. „Летателен състав“ са военнослужещи с
летателна военноотчетна специалност и цивилни
служители, които са назначени на летателни
длъжности по длъжностните разписания на
Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната – пилоти, втори
пилоти, пилоти-оператори, щурмани-летци,
бордни инженери (техници и авиомеханици),
бордни радиотелеграфисти, бордни инженери
(механици – load masters), бордни механици по
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десантно оборудване, бордни домакини (стюард,
стюардеса), бордни фотографи, бордни оператори, бордни стрелци, бордни спасители, бордни
съпроводители, бордни инженери (техници)
за облитане на свързочните и радиотехничес
ките средства, лекар – борден, медицинска
сестра – бордна, притежаващи летателна правоспособност, придобита във висши военни
училища (школи) и курсове в страната или в
чужбина, които лично изпълняват (участват в)
полети, както и парашутистите, които изпълняват парашутни скокове.
3. Сложни видове летателни подготовки са:
а) зона сложен и висш пилотаж;
б) излитане под минимума;
в) кацане на установения минимум на времето на летището;
г) кацане на уширен пътен участък;
д) облитане на авиационна техника;
е) полет за аварийно-спасителни работи и
санитарни задачи;
ж) полет за разузнаване на времето;
з) кацане с един изключен двигател;
и) полет, свързан с пресичане на държавната граница;
й) полет за обозначаване на въздушни цели;
к) полет за планово облитане на средства
за КИНП и РЛС;
л) полет с повече от 40 мин полетно време
за картографиране;
м) изпълнение на демонстрационни полети
и топогеодезическо заснемане;
н) кацане на площадки с ограничени размери
и непознати и/или необозначени площадки;
о) изпълнение на специални полети;
п) кацане на водни повърхности;
р) полет с очила за нощно виждане;
с) полети над море на отдалечение 12 мили
от брега.
4. „Авиационен инженерно-технически състав“ са военнослужещи с военноотчетна специалност за инженерно-технически състав,
назначени на длъжности по длъжностните
разписания на Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, както и
цивилни служители, назначени на такива длъжности, предвидени по длъжностните разписания
на военните формирования или съответните
структури, утвърдени от министъра на отбраната или оправомощено от него длъжностно
лице, осъществяващи експлоатацията, ремонта,
поддържането на техническото състояние на
авиационната техника и въоръжение и техните
агрегати, възли и детайли, средствата за наземно
обслужване и контролно-проверовъчната апаратура, осигуряващи безаварийно изпълнение
на нальота.
5. „Плавателен и водолазен състав“ са военнослужещи и цивилни служители, назначени
на длъжности в щабовете на корабни дивизиони и екипажите на корабите по длъжностните
разписания на военните формирования на
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Военноморските сили, както и водолазите
от военните формирования от Сухопътните
войски. Длъжностите, включени в плавателния и водолазния състав, се утвърждават
от началниците на Военноморските сили и
Сухопътните войски.
6. „Ръководител на съответна структура“ е
министърът на отбраната или оправомощени
от него длъжностни лица – за администрацията на Министерството на отбраната, както и
ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната по чл. 78
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България – за ръководените от
тях структури.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 214,
ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 и чл. 296, ал. 2
във връзка с ал. 1, т. 2 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
§ 3. (1) Списъците на военните формирования
и обекти, в които се изплащат допълнителни
възнаграждения за работа във височинни райони
и в подземни обекти, се утвърждават ежегодно
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към 1 ноември на текущата година за следващата
календарна година от министъра на отбраната
по предложение на началника на отбраната.
(2) Лицата, чиито постоянни работни места
се намират във военни формирования и обекти,
при които са налице условия за едновременно
получаване на възнаграждения за работа в подземни защитени обекти, и/или са разположени
във височинен район, получават всяко от полагащите им се допълнителни възнаграждения
независимо едно от друго.
§ 4. Ръководителите на служби „Военна полиция“ и „Военна информация“ в едномесечен
срок от влизането в сила на тази наредба да
представят на министъра на отбраната проекти
на актове по чл. 214, ал. 4 и чл. 296, ал. 4 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на
обнародването є в „Държавен вестник“, с изключение на разпоредбите на чл. 16, ал. 4 и 5,
които влизат в сила от 01.07.2010 г.
Министър: А. Ангелов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-642
от 3 май 2010 г.
На основание чл. 655, ал. 1, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2
от Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор,
квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-П-15 от 27.ІV.2010 г. от
Полина Димитрова Кавръкова да бъде извършена
промяна на служебния адрес изменям Заповед
№ ЛС-04-72 от 2006 г. (изм. и доп. със Заповед
№ ЛС-04-402 от 2005 г.) в частта є относно адреса
на синдика Полина Димитрова Кавръкова, като
вместо „Варна, ул. Пирот 8А, ет. 2“ да се чете
„Варна, бул. Мария-Луиза 11, ет. 6“.
3893

Министър: М. Попова

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 300
от 17 март 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, прието с протокол № 9 от заседание,
проведено на 9.III.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във
връзка с чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от
Закона за защита на потребителите, Наредбата за
условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни
стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс,
протокол от изпитване № 17037 от 14.I.2010 г. и
експертно заключение от 14.I.2010 г., издадени
от изпитвателен център „Глобал тест“ – София,
установяващи, че стоките не отговарят на изискванията за безопасност – Наредбата за стоките,
имитиращи храни, и на БДС EN 71-1:2005 + А6:2008
„Безопасност на играчките – част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2 и т. 8.4 и по-конкретно:
декоративното грозде има формата на хранителен продукт, т.е. може да бъде определено като
стока, имитираща храна, и като такава може
да се очаква, че потребителите, особено малки
деца, могат да я объркат с храна и да поставят
гроздето в устата си, при изпитване на опън е
измерена стойност от 20.7 N при изискване да
издържат на 90 N и отделените елементи – зърна
от грозде, влизат изцяло в цилиндър за малки
части, поради което стоката се счита за опасна
за потребителите – малки деца, и крие риск от
поглъщане и задушаване, нареждам:

1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на стоки,
имитиращи храни – грозде, изработено от мека
пластмаса, цвят на зърната розов и бордо, със
зелени пластмасови меки листа, с магнити за
закрепване, като стоки, представляващи сериозен
риск и опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 60, ал. 1 АПК допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
се защити животът и здравето на гражданите.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез
КЗП пред съда в 3-дневен срок от съобщаването
му, независимо дали административният акт е
бил оспорен.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на вносителите
и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в
14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
3915

Председател: Д. Лазаров

ЗАПОВЕД № 400
от 14 април 2010 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и на нейната администрация, решение на Комисията за защита на потребителите, протокол № 13 от заседание, проведено
на 30.ІІІ.2010 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 99 от Закона за
защита на потребителите, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
№ 17438 от 2.ІІІ.2010 г. и експертно заключение от
2.ІІІ.2010 г., издадени от ИЦ „Глобалтест“ – ООД,
удостоверяващи, че детска блуза с размер 8 за
деца над 7 г., с връзки в качулката, състав:
100 % памук, с щампа на лицевата част с изображение на влакче и надпис: „Thomas&friends
tm“, не съответства на изискванията на БДС EN
14682:2008, т. 3.1.1, тъй като свободните краища
на връзките в качулката са завързани на възел
и не са обезопасени срещу разнищване, т. 3.3.1,
тъй като връзките на блузата са със свободни
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краища, т. 3.3.2, тъй като функционалните връзки
на качулката са с измерена дължина 87 мм при
допустима 75 мм и са изработени от еластичен
материал и представляват опасност за по-големи
деца или младежи, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на детски блузи
с размери за деца над 7 г., с връзки в качулката,
състав: 100 % памук, с щампа на лицевата част с
изображение на влакче и надпис: Thomas&friends
tm“, с етикет с надпис „Chippo“, като стоки,
представляващи сериозен риск и опасност за
здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 АПК допускам предварително изпълнение
на заповедта с цел да не се допусне увреждане
на здравето на потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтегляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на производителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите в
14-дневен срок от съобщаването є по реда на АПК.
Председател: Д. Лазаров
3916

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-20
от 20 април 2010 г.
На основание чл. 49, ал. 1 и чл. 35, ал. 3 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Баните, община
Баните, област Смолян.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.Х.2009 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Смолян.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.
Изпълнителен директор: Ал. Лазаров
3917
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ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 420
от 13 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура: „Ел. кабел 20 kV до ПИ
№ 116010 и 116012 в землището на с. Пещерско,
община Айтос“, с обхват: № 116010 (изоставена
нива), № 116012 (изоставена нива), № 000099
(полски път) и № 124001 (нива) в землището на
с. Пещерско, община Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Айтос до Административния съд – Бургас.
Председател: З. Али
3919
РЕШЕНИЕ № 421
от 13 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура: „Водоснабдяване с. Дрянковец,
общ ина А й тос, подобек т: външен водоп ровод – кранова шахта, с. Дрянковец – напорен
водоем, с. Дрянковец“. Трасето на водопровода
преминава през следните имоти: № 41 (полски
път), 58 (полски път), 191 ( полски път), 193 (полски
път), 20 (водоем), 206 (мера), 246 (полски път),
251 (полски път), 322 (полски път), землище на с.
Дрянковец, и имот № 608 (полски път), землище
на с. Мъглен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Айтос до Административния съд – Бургас.
Председател: З. Али
3920
РЕШЕНИЕ № 422
от 13 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата
инфраструктура: Външно кабелно ел.захранване
за УПИ І-135002, масив 135, м. Могилата, землище
на гр. Айтос. Трасето на подземния електропровод преминава през следните имоти по КВС на
гр. Айтос: № 138001 (нива), 598 (полски път), 618
(пасище, мера), 140001 (нива), 615 (пасище, мера),
581 (полски път), 129005 (лозе), 574 (дере), 520
(полски път), 458 (полски път).
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Айтос до Административния съд – Бургас.
Председател: З. Али
3921
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РЕШЕНИЕ № 423
от 13 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обекти на техническата инфраструктура: „Трасе на водопровод от
ПИ № 167006 до УПИ I-135002, м. Могилата,
землище на Айтос“. Трасето на водопровода
преминава през следните имоти: УПИ I-135002,
458 (полски път), 451 (полски път), 865 (полски
път), землище на Айтос.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Айтос до Административния съд – Бургас.
3922

Председател: З. Али

ОБЩИНА БРЕЗОВО
РЕШЕНИЕ № 392
от 9 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Брезово, одобрява представения проект за ПУП – ПРЗ
на имот № 012056, местност Селското, в землището
на гр. Брезово за смяна статута на земеделска
земя за изграждане на обект „Предприятие за обработка на пера и площадка за компост“, приет
от Общинския експертен съвет по устройство на
територията на 20.І.2010 г. с Решение № 2, взето
с протокол № 2.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок пред Административния съд – Пловдив, на
основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
3923

Председател: Ив. Стоев

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 827
от 18 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и план-схема за водоснабдяване
и канализация за поземлен имот № 181008 по
приложена скица-проект, представляващ част
от ПИ № 181005, м. Долен Трошан, землище
на с. Присово, като за имота се определя предназначение за „жилищни нужди“ при следните
показатели на застрояване: височина – 10 м; плътност на застрояване (П застр.) – макс. до 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – макс. 1,2;
необходима озеленена площ – мин. 40 %; начин
на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.
3924

Председател: Ал. Чокойски

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

РЕШЕНИЕ № 828
от 18 февруари 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Велико Търново, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и план-схема за водоснабдяване
и канализация за поземлен имот № 181006 по
приложена скица-проект, представляващ част
от ПИ № 181004, м. Долен Трошан, землище
на с. Присово, като за имота се определя предназначение за „жилищни нужди“ при следните
показатели на застрояване: височина – 10 м;
плътност на застрояване (П застр.) – макс. 60 %;
коефициент на интензивност (Кинт) – макс. 1,2;
необходима озеленена площ – мин. 40 %; начин
на застрояване – свободно; линии на застрояване – ограничителни.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез община Велико Търново
пред Великотърновския административен съд.
3925

Председател: Ал. Чокойски

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 934
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за жилищно строителство“ на имот № 035008 в
землището на с. Крушовица, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3926

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 935
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за жилищно строителство“ на имот № 037002
в землището на с. Крушовица, община Елин
Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3927

Председател: Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 936
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за
жилищно строителство“ на имот № 038017 в землището на с. Крушовица, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3928

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 937
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за
складова база с търговска и административна
част“ на имот № 170004 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3929

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 938
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за
складова база с търговска и административна
част“ на имот № 170001 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3930

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 939
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Тери-
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ториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за
складова база с търговска и административна
част“ на имот № 170002 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3931

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 940
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за
складова база с търговска и административна
част“ на имот № 177005 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3932

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 941
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ „за
складова база с търговска и административна
част“ на имот № 249010 в землището на с. Нови
хан, община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3933

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 942
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за жилищно застрояване“ на имоти № 052002,
052003, 052006, 052007, 052008, 052011, 052014, 052018,
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053039, 053040, 053041, 053042 и 053048 и ПЗ „за
открит паркинг“ на имоти № 053028 и 053029 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3934

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 943
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за жилищно строителство“ на имоти № 044047,
044048 и 044136 в землището на гр. Елин Пелин,
община Елин Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3935

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 944
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за жилищно строителство“ на имот № 028006 в
землището на с. Крушовица, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3936

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 945
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за жилищно строителство“ на имот № 056001 в
землището на с. Караполци, община Елин Пелин,
Софийска област.
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Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3937

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 946
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за вилно строителство“ на имот № 048018 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3938

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 947
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПЗ
„за вилно строителство“ на имот № 048055 в
землището на с. Нови хан, община Елин Пелин,
Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3939

Председател: Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 948
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – ПРЗ „за
малкоетажно жилищно строителство“ на имот
№ 203003 в землището на с. Равно поле, община
Елин Пелин, Софийска област, за включването
му в границите на ЗРП (ПУП) на с. Равно поле.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3940

Председател: Г. Костов
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РЕШЕНИЕ № 949
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение № 787
от 26.ХІ.2009 г. и след становище на ПК „Териториално селищно устройство, строителство и
инфраструктура“ съвместно с ПК ,,Промишленост, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, одобрява ПУП – парцеларен план (ПП) по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ за
изменение на одобреното трасе на газопроводно
отклонение от съществуващ газопровод кв. Верила – с. Равно поле до ГРИП на „ЛИДЛ България
ЕООД енд КО“ – КД, в участъка от Вр. 9 до Вр.
23 в землището на с. Равно поле, община Елин
Пелин, Софийска област.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Елин Пелин пред Административния
съд – София област.
3941

Председател: Г. Костов

ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 34
от 29 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Етрополе, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на ел. захранване 20 kV
на КТП в ПИ № 165014, землище с. Бойковец,
м. Манастирска – орище, засягащ поземлени
имоти № 000467 – полски път, и ПИ № 271004
по КВС на землище с. Бойковец, дължина на
трасето 113,2 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез община
Етрополе до Административния съд – София
област.
3942

Председател: Ц. Глогов

ВЕСТНИК

ОБЩИНА КАРНОБАТ
РЕШЕНИЕ № 334
от 25 март 2010 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Карнобат,
одобрява проект за ПУП – ПП (парцеларен план)
за трасе на кабелно електрозахранване на поземлен имот № 032001 по КВС – с. Аспарухово,
община Карнобат.
Председател: Т. Ченешев
3944

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 549
от 16 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3
ЗУТ и протокол № 04 от 2010 г. на ОЕСУТ, т. 4,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект ПЗ (план за застрояване) за фабрика за шоколадови и захарни изделия за имот № 629107, гр.
Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
3946
РЕШЕНИЕ № 550
от 16 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 05 от 2010 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Костинброд одобрява проект ПЗ
(план за застрояване) за офиси и склад за имот
026041, гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община
Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 801
от 29 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 124, ал. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, одобрява проект на подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе
на напорен тръбопровод за захранване на обект
„М ВЕЦ – Домлян стъпало І и ІІ“ в землище с.
Домлян, преминаващо през поземлени имоти
№ 000328 и 000318.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Карлово до Административния съд – Пловдив.
3943

Председател: Т. Стоев
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Председател: З. Йорданова
3947
РЕШЕНИЕ № 551
от 16 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 04 от 2010 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ
(план за застрояване) за склад за съхранение на
селскостопанска продукция за имот 059024, гр.
Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.
Председател: З. Йорданова
3948
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РЕШЕНИЕ № 552
от 16 април 2010 г.

5. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ
и протокол № 05 от 2010 г. на ОЕСУТ Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ
(план за застрояване) за склад за съхранение на
селскостопанска продукция за имот № 051063, гр.
Костинброд, ЕКАТТЕ 38978, община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.

Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 30.04.2010 г.

Председател: З. Йорданова
3949
РЕШЕНИЕ № 554
от 16 април 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 ЗУТ и
протокол № 04 от 2010 г. на ОЕСУТ Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява проект ПЗ (план
за застрояване) за ниско жилищно строителство
за имот № 625095, гр. Костинброд, ЕКАТТЕ 99145,
община Костинброд.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 ЗУТ.

Активи
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута

4 208 761

Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато

2 214 667

Инвестиции в ценни книжа

17 105 925

Всичко активи:

23 529 353

Пасиви
Банкноти и монети в обращение

7 416 052

Задължения към банки

4 716 138

Задължения към правителството
и бюджетни организации

6 072 572

Задължения към други депозанти

469 458

Депозит на управление „Банково“

4 855 133

Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
К. Христов

Председател: З. Йорданова

РЕШЕНИЕ № 301
от 26 март 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 22, ал. 1
ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – гр.
Лозница, реши:
Приема годишна програма за 2010 г. по приватизация за обекти – частна общинска собственост:
1. самостоятелен обект – ск ладово помещение със застроена площ 60 кв.м, 4,10 % ид.
части от общи части на сградата и ОПС върху
62,50 кв.м – обособена част от партерния етаж на
жилищен блок № 1, сектор запад, вх. В, ж.к. Н.
Кючуков, община Лозница, област Разград – АОС
№ 298 от 7.ІV.2004 г., при граници и съседи:
ляво – външна стена, дясно – външна стена,
горе – офис, долу – изби;
2. търговски обект „Сладкарница“ с обща
застроена площ 56,30 кв.м и 6,41 % ид. части от
общи части на сградата с ОПС върху 56,30 кв.м
обособена част от първия етаж на обект „административна сграда“, намираща се в кв. 16,
п-л № 1 по плана на с. Градина, АОС № 135 от
11.ІІІ.2009 г., при граници и съседи: сладкарница:
горе – кметство; изток – АТЦ; запад – вход за
втория етаж; север – имот № І – дворно място;
юг – имот № І – дворно място.

Гл. счетоводител
на БНБ:
В. Пауновска

Активи
Злато и други благородни метали
Вземания от правителството на
Република България
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
Дълготрайни материални и нематериални активи
Други активи
Депозит в управление „Емисионно“
Всичко активи:
Пасиви
Кредити от МВФ
Задължения към международни
финансови институции
Други пасиви
Всичко задължения:
Основен капитал
Резерви
Неразпределена печалба
Всичко собствен капитал:
Всичко пасиви:
Подуправител на БНБ:
Д. Костов

Председател: И. Ахмедов
3945

23 529 353

Месечен баланс на управление „Банково“
към 30.04.2010 г.

3950

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

хил. лв.

3894

хил. лв.
32 899
0
1 453 692
200 810
9 699
4 855 133
6 552 233
0
2 702 864
12 634
2 715 498
20 000
3 650 012
166 723
3 836 735
6 552 233

Гл. счетоводител
на БНБ:
В. Пауновска
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233. – Националната академия за театрално
и филмово изкуство „Кр. Сарафов“, София,
обявява конкурс за професор по 05.08.01 театрознание и театрално изкуство (театрална драматургия) със срок 3 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
НАТФИЗ, ул. Раковски 108А, ет. 3, стая А 301,
тел. 9231-243.
3895
277. – Специализираното висше училище по
библиотекознание и информационни технологии – София, обявява конкурс за професор по
05.02.24 организация и управление извън сферата
на материалното производство (национална сигурност) със срок 4 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават на
адрес – София, бул. Цариградско шосе 119, стая
111, тел. за справки: 970-85-83.
3896
177. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН, София,
обявява конкурс за научен сътрудник по 01.06.07
молекулярна генетика за нуждите на секция
„Структура и функция на хроматина“ със срок за
подаване на документите 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1113, ул. Акад.
Г. Бончев, бл. 21, ет. 4, тел. 872-80-50.
3897
317. – Институтът по физика на твърдото тяло
при БАН – София, обявява конкурс за старши
научен сътрудник II ст. по 01.03.26 електрични,
магнитни и оптични свойства на кондензираната
материя, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института, София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 877-34-92.
3898
207. – Институтът по физикохимия „Акад. Р.
Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за
трима научни сътрудници по 01.05.05 физикохимия
за нуждите на секции „Фазообразуване и кристален
растеж“, „Повърхности и колоиди“ и „Аморфни
материали“, със срок 1 месец от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, тел. 872-75-50.
3899
166. – Институтът за защита на растения
та – Костинброд, обявява конкурс за научен
сътрудник по 04.01.10 растителна защита (вкл.
фитопатология, вирусология, хербология и др.)
със срок 1 месец от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в института, тел.:
0721/66061; 0721/66062; 0721/68800.
3900
316. – Земеделският институт – Стара Загора, обявява конкурс за научен сътрудник по
04.02.01 развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването
за нуждите на Земеделския институт – Стара
Загора, със срок 1 месец; от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
Стара Загора, Земеделски институт, тел.: 042/606
991 и 042/607 048.
3967
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3. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – София, на основание чл. 46, ал. 1 и
2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за землищата на с. Железница, с. Плана и
с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
тях пред Службата по геодезия, картография и
кадастър – София.
3918
41. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – план
за изменение на регулация на м. Славия – кв. 1,
и изменение на улична регулация на бул. Овча
купел от бул. Цар Борис III до ул. Войводина
могила; м. Овча купел 1 – кв. 39, 13б, 22 и 12
и изменение на улична регулация на бул. Овча
купел от ул. Войводина могила до ул. Житница,
ул. от о.т. 180а до о.т. 186 и ул. Житница от о.т.
450а до о.т. 463; ж.к. Красна поляна – кв. 3, и
изменение на улична регулация на бул. Никола
Мушанов от ул. Житница до ул. Вардар, задънени улици в м. Факултета – кв. 129. Проектът е
изложен в райони „Красно село“, „Овча купел“ и
„Красна поляна“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез райони
„Красно село“, „Овча купел“ и „Красна поляна“.
3901
3. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
парцеларен план за външна канализация до имот
с идентификатор 04279.103.23 в м. Песока по КК
на Благоевград, минаващ през имоти с идентификатори 04279.103.9 – полски път – общинска
собственост, и 04279.103.30 – за второстепенна
улица, частна собственост. Проектът е изложен
в стая 222 на Община Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица имат право да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта да общинската администрация.
3968
4. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
парцеларен план за външно ел. захранване до
имот с идентификатор 04279.103.23 в м. Песока
по КК на Благоевград, минаващ през имот с
идентификатор 04279.103.30 – за второстепенна
улица, частна собственост. Проектът е изложен
в стая 222 на Община Благоевград. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица имат право да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта да общинската администрация.
3969
6. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за
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актуализация на действащия ПУП и ПУП – ПРЗ
на разширение на с. Димчево, който е изложен за
разглеждане в ТД „Зора“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3970
6а. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект
за ПУП – ПРЗ за част от територията на имот
пл. № 40 (проектен имот пл. № 59), землище с.
Рудник, който е изложен за разглеждане в кметството в с. Рудник. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3971
6б. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен
проект за ПУП – ПУР за Южна промишлена
зона – Бургас, който е изложен за разглеждане
в ТД „Възраждане“. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проектите
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3972
6в. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план за пътно
кръстовище и връзка за вилна зона „Росенец“ с
път II-99 при км 4+433 – дясно, община Бургас,
който е изложен за разглеждане в ТД „Приморие“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
3973
21. – Община Велики Преслав на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че е изработен проект за парцеларен
план за засягащите се имоти в землището на
гр. Велики Преслав от реконструкцията на път
І – 7 Велики Преслав – Иваново от км 138+989
до км 146+440. Проектът и документацията се
намират в стая 212, ет. 2 на сградата на Община
Велики Преслав. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица в едномесечен срок от
обнародването на обявлението могат да направят
писмени възражения, предложения и искания до
кмета на общината.
3902
31. – Община Долна Митрополия, област
Плевен, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУ Т и
Решение № КЗЗ-2 от 2.ІІІ.2010 г. на Министерството на земеделието и храните – Комисия за
земеделските земи, съобщава, че са изработени
проекти за подробни устройствени планове – ПЗ
(план за застрояване) в местността Талов пласт,
в землището на с. Славовица, община Долна
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Митрополия, област Плевен, за поземлени имоти
№ 077109, 077110, 077106, 077100, 077114, 078065,
078066, 078022, 078067, 078032, 076001, 076003,
079011,079004; ПП (парцеларни планове) за трасе
на ел. провод и водопровод в масиви № 79, 78,
76, 75 и 77 по КВС, землище на с. Славовица,
община Долна Митрополия; определяне на строителна площадка за изграждане на фотоволтаични слънчеви преобразуватели. Проектите за
ПУП са изложени в отдел ТСУ, община Долна
Митрополия. На основ ание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „ Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искан ия по
проектите до Община Долна Митрополия.
3979
6а. – Община Кубрат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за техническа инфраструктура на територията на община Кубрат към обект „Подземна
оптична мрежа за електронни съобщения на
„Нетуоркс – България“ – ООД, на територията
на община Кубрат“. Обектът представлява подземна оптична мрежа за електронни съобщения
с обща дължина 14 914 м и трасетата преминават през следните подземлени имоти: землище
с. Юпер – ПИ № 97, 472, 366, 297, 298, 393, 821,
138, 740, 148, 762, 759 – собственост на Община
Кубрат; землище с. Божурово – ПИ № 56 – собственост на Министерството на транспорта, и
№ 6 – собственост на Община Кубрат; землище
гр. Кубрат – ПИ № 109 – собственост на Министерството на транспорта, и № 111 – собственост на
Община Кубрат; землище с. Горичево – ПИ № 142
и 69 – собственост на Община Кубрат. Проектът
и придружаващата го документация са изложени
в сградата на Общинската администрация – гр.
Кубрат, ул. Княз Борис І № 1, стая 2, ет. 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
3903
6. – Община Кубрат на основание чл. 128, ал. 2
ЗУТ обявява, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за
техническа инфраструктура на територията на община Кубрат към обект „Подземна оптична мрежа
за електронни съобщения на „Нетбокс“ – ЕООД,
на територията на община Кубрат“. Обектът представлява подземна оптична мрежа за електронни
съобщения с обща дължина 16 005 м и трасетата
преминават през следните поземлени имоти: зем
лище с. Беловец – ПИ № 186, 451, 450, 182, 351,
320, 192, 505 – собственост на община Кубрат, и
ПИ № 163, 306 – собственост на Министерството
на транспорта; землище кв. Дряново – ПИ № 259,
102 – собственост на община Кубрат; землище
гр. Кубрат – ПИ № 69 – собственост на Министерството на транспорта; землище с. Савин – ПИ
№ 42, 59, 51 – собственост на община Кубрат;
землище с. Севар – ПИ № 54 – собственост на
община Кубрат. Проектът и придружаващата
го документация са изложени в сградата на
Общинската администрация – гр. Кубрат, ул.
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Княз Борис I № 1, стая 2, ет. 1. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
3904
2. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица, че е изготвен проект за подробен устройствен план – парцеларен план и транспортна
схема за обект „Полски път до ПИ 45022 в м. Мечкобиево, землище на гр. Малко Търново – пътна
връзка на път ІІ-99, км 107+920 – ляво“. Трасето
преминава през ПИ № 50.896, ПИ № 45.7, ПИ
№ 45.8, ПИ № 45.9, ПИ № 45.11, ПИ № 45.12 и ПИ
№ 45.900. В едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ съгласно чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
3905
2а. – Община Малко Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересувани лица, че е изготвен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план и ел. схема
за обект „Трасе на ел. кабел 20 kV в обхвата на
път до ПИ 45022 в м. Мечкобиево, землище на
Малко Търново – пътна връзка на път II-99, км
107+920 – ляво“. Трасето преминава през ПИ
№ 50.896, ПИ № 45.7, ПИ № 45.11, ПИ № 45.12, ПИ
№ 45.8, ПИ № 85.20, ПИ № 45.900, ПИ № 85.921,
ПИ № 85.261 и ПИ № 35.292. В едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация.
3906
20. – Община Пазарджик, дирекция „Архитектура“, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПРЗ за имот № 000540,
м. Гечево дере, землище на с. Главиница, община Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 5 ЗУТ
могат да се запознаят с проекта в стая 506, ет.
5 на общината, както и да направят писмени
предложения, искания или възражения по него
до дирекция „Архитектура“ в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
3907
707. – Община Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на
заинтересу ваните, че е изработен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект
„Трасе на оптичен кабел – Рупите Нова FO
BLG“ с възложител „Мобилтел“ – ЕАД, през
землища на с. Ново Кономлади, с. Кромидово и
с. Капатово. Трасето и сервитутите, предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в
масиви по КВС, като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
№ 000084, 006014, 000094, 000090, 000104, 000067
в землище с. Ново Кономлади, № 000230, 000242,
000242 в землище с. Капатово, № 070006, 000290
в землище с. Кромидово. Проектът се намира в
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сградата на общинската администрация, Петрич,
стая 307. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
3974
5. – Община Разград на основание чл. 6, ал. 2
ППЗУПГМЖСВ чрез местната комисия по чл. 8,
ал. 2 ЗУПГМЖСВ съобщава, че е изготвен списък
по чл. 5, ал. 1 ППЗУПГМЖСВ за 2010 г., който
е изложен на информационното табло в общината. На основание чл. 6, ал. 3 ППЗУПГМЖСВ
списъкът подлежи на обжалване по реда на АПК
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
3908
6. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за „Външно ел. захранване 20 kV“ за обект „Фотоволтаична централа“
в урегулиран поземлен имот (УПИ) XXII, кв.
14 по плана на с. Петрово, община Сандански,
през имоти № 000225 – полски път на община
Сандански, и част от УПИ XXII, кв. 14 по плана
на с. Петрово, община Сандански – собственост
на „Балеви Солар“ – ЕООД, който е изложен в
сградата на общината, ет. 4, стая 3. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
3909
8. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на кабел ниско напрежение, за външно
ел. захранване на обект „Цех за производство
на ПВЦ и алуминиева дограма“ в УПИ 170052
в м. Соколовец, землище на гр. Сандански,
преминаващ през имот 170015 – полски път в м.
Соколовец, землище на гр. Сандански. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 5.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен всетник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
3910
45. – Община Троян, област Ловеч, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – план за
регулация за частично изменение на регулационния план на с. Бели Осъм, община Троян, като
се изменя уличната регулация между осови точки
68 – 70 – 75 – 77 – 78 – 79. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения и искания по проекта до общинската
администрация. Проектът е изложен в сградата
на Община Троян, ет. 2, стая 31, от 10 до 12 ч.
всеки присъствен ден.
3911
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СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила
жалба от „Туристическа информация и регистрация“ – София, с която се оспорва Решение
№ Ц-26 от 29.VІ.2009 г., издадено от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране, по
което е образувано адм.д. № 11129/2009 по описа
на Върховния административен съд.
3913
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от областния управител
на област Враца на основание разпоредбите на
чл. 186, ал. 2 АПК против подзаконов нормативен
акт на Общинския съвет – гр. Мездра – чл. 13а и
чл. 66а от Наредбата за управление на пътищата на
общинска собственост, по което е образувано адм.
дело № 443/2010 по описа на Административния
съд – Враца, насрочено за 22.VІ.2010 г. в 9,30 ч.
3914
Районният съд – гр. Тервел, гр. колегия,
призовава Емил Юлиянов Недков с последен
адрес гр. Тервел, ул. Дунав 60, сега с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 21.VІ.2010 г. в 10,20 ч.
като ответник по гр. д. № 363/2009, заведено от
Фикрет А. Абил. Ответникът да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
3975
Варненският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че е образувано гр.д. № 2257/2009 по
предявен иск от КУИППД, представлявана от
председателя Стоян Кушлев, с адрес за призоваване Варна, ул. Алеко Константинов 17, ет.
1, срещу Ангел Иванов Ралчев и Красимира
Минкова Ралчева, и двамата с постоянен адрес
Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, вх. Д, ет. 5, ап. 99.
Ищецът претендира за постановяване на решение, с което да се отнеме в полза на държавата
следното имущество: от първия ответник – 100
дружествени дяла от „Аника Трейд 2004“ – ЕООД,
и от двамата ответници – лек автомобил марка
„Форд“, модел „Фокус“, с peг. № В 1692 КХ, рама
№ 1FAFP34PX3W284985, двигател без номер, дата
на първоначална регистрация 1.І.2003 г.; лек
автомобил марка „Нисан“, модел „Микра 1.0“, с
peг. № В 9098 АТ, рама № SJNEAAK11U0150320,
двигател № CG100925860, дата на първоначална
регистрация 10.ХІ.1994 г.; сумата 75,53 лв., налични по банкова сметка № BG95BFTB76301077131200
в „Булбанк“ – АД; сумата 126,50 лв., равняваща
се на 96,25 щатски долара, налични по банкова
сметка № LG90BUIB7898 4180836108 в „Стопанска и инвестиционна банка“ – АД, клон Варна;
сумата 23,32 лв., налични по банкова сметка
№ 5844072 в „Банка ДСК“ – ЕАД, РЦ – Варна;
сумата 59,66 лв., налични по банкова сметка
№ 5754757 в „Банка ДСК“ – ЕАД, РЦ – Варна;
сумата 925,72 лв., налични по банкова сметка
№ BG22TTBB94001506048083 в „Сосиете Женерал
Експресбанк“ – АД, клон „Транспортна“; сумата
7422 лв. от продажбата на складово помещение
във Варна, ул. Г. Кръстевич 17; сумата 708 570 лв.
от продажбата на складово помещение и гараж
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във Варна, ул. Маламир 12; сумата 50 872 лв. от
продажбата на ап. „Б“ във Варна, ул. Маламир
12; сумата 16 268,80 лв. от продажбата на 1/2 ид.ч.
от ап. № 3 във Варна, ул. Зеленика 25; сумата
26 620,30 лв. от продажбата на 1/2 ид.ч. от апартамент № 22 във Варна, ул. Д-р Ал. Недялков 8;
сумата 28 600 лв. от продажбата на 30 кв.м ид.ч.
от дворно място, представляващо парцел № 1-7
в кв. 572 по плана на 14 подрайон на Варна, и
ап. № 2 във Варна, ул. Г. Кръстевич 17; сумата
56 917,10 лв. от продажбата на ап. № 33/102 във
Варна, ж.к. Чайка, бл. 68, вх. Д; сумата 400 лв. от
продажбата на лек автомобил „Мерцедес“, модел
180, с рег. № В 0195 АН; сумата 600 лв. от продажбата на лек автомобил „БМВ“, модел 525И, с
рег. № В 0505 СХ; сумата 2000 лв. от продажбата
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Битъл“, с рег. № В 2066 АТ, и сумата 2400 лв.
от продажбата на дружествени дялове в „Проконсул – 2005“ – ООД. Производството е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
14.Х.2010 г. в 14,30 ч. на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД. Указва на заинтересованите лица,
че могат да предявят своите претенции върху опи
саното имуществото и суми най-късно в първото
по делото заседание, насрочено за 14.Х.2010 г., и
по реда на чл. 29 ЗОПДИППД.
3912
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4092 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2343/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Лени“ – ООД, със седалище и адрес на управ
ление гр. Сандански, ул. Св. св. Козма и Дамян
7, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Войка Христова Янчева и Станислав Иванов Аргиров, представлява се и се управлява от
Войка Христова Янчева и е с неограничен срок.
540
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4075 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2330/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Клондайк – Жорс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сандански, ж.к. Спартак, бл. 13,
ет. 3, ап. 9, с предмет на дейност: спедиционни,
превозни, комисионни сделки, покупка на стоки
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, складови сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни и информационни услуги, програмни и импресарски услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, сделки с интелектуална собственост, складови, лицензионни и лизингови сделки,

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

сервизни, административни и счетоводни услуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Асен Иванов Илиев, Елисавета Димитрова
Станкова, Десислава Николова Станкова и Георги
Асенов Илиев, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
541
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4093 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2344/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Доорс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Цар Симеон 57, 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, превозни,
спедиционни, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
прог рамни, импресарск и или дру ги усл у ги,
свързани с ресторантьорството и хотелиерството,
производство и продажба на студени и топли закуски, ястия и предястия, скара-бира, чай, кафе и
захарни изделия, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
дърводобив, дървопреработване и производство
на мебели и дограма, превоз на стоки и товари
в страната и в чужбина, селскостопанско производство. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Иван Емилов
Пачеджиев, който го представлява и управлява,
и е с неограничен срок.
542
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4095 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2346/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Балджиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Беласица, община Петрич, ул.
Струмешница 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
страната или в чужбина в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки
от собствено производство, дърводобив и дървопреработване, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина с лек и
товарен превоз, складови сделки, шивашки услуги,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, посредническа
дейност по наемане на български граждани на
работа в страната и в чужбина, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Стоян
Костадинов Балджиев, който го представлява и
управлява, и е с неограничен срок.
543
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4096 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2347/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
„ЛАВ – 33“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Г. С. Раковски 20,
с предмет на дейност: обучение на кандидати за
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придобиване на правоспособност за управление
на МПС от всички категории, разкриване на
центрове за обучение, квалификация и преквалификация, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, хотелиерство и туризъм, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, лизинг, превоз на пътници, стоки
и товари в страната и в чужбина, внос и износ
на всякакви стоки, търговия на едро и дребно в
страната и в чужбина с всякакви стоки, търговия
с твърди, течни и газообразни горива, строително-монтажни, довършителни и ремонтни работи,
дърводобив, дървопреработване, преработка и
търговия с дървени материали, производство
и продажба на селскостопанска продукция от
растителен и животински произход, гъби, билки,
цветя, дивеч, риба, пчелен мед и др., събиране
и продажба на билки, гъби, цветя, диворастящи
и култивирани плодове, финансово-счетоводни
услуги и дейности, образователни и културни
дейности, разкриване на кафетерии, питейни
заведения и заведения за обществено хранене,
разкриване на магазини, бутици, зали за електронни и развлекателни игри, транспортни, копирни,
машинописни, куриерски, шивашки, дърводелски,
стругарски услуги, преводи, превозни сделки в
страната и в чужбина със собствени или наети
автомобили, международен и вътрешен транспорт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Асен Атанасов Бозов, Валентин Николов
Георгиев и Любомир Ангелов Терзийски, които го
управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
544
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4150 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2381/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Робиком“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сандански, ул. Първи май 17, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната и в чужбина,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, дърводобив,
дървообработване и търговия с дървен материал
(след получаване на съответните разрешителни
и/или лицензии), хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, шивашки и други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Веска Марянова
Топузова, която го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
545
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4108 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2359/2007 впи-
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са дружество с ограничена отговорност „А И
Б“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Васил Мечкуевски 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, производство и търговия с електрическа енергия, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически и туроператорски, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
преводачески услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
административно обслужване на физически и
юридически лица, посредничество при сделки
с недвижими имоти, лизингови сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Владимир Стойчев Ангелов и Данко Стойчов
Ангелов, които го управляват и представляват
заедно и поотделно, и е с неограничен срок.
546
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4019 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 2302/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Норма БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Цар Иван Шишман
16, ет. 8, ап. 31, 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, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, превозни сделки в страната и
в чужбина, складови и сделки с интелектуална
собственост, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, консултантски и
счетоводни услуги, строително-предприемаческа
дейност, строителни и ремонтно-строителни услуги, стоков контрол, лизинг, ресторантьорство,
хотелиерство, консултантски и други бизнес
услуги в областта на хранително-вкусовата промишленост, кетъринг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Наталия Методиева Бачева, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
547
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4078 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2333/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Авек консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Баня, община Разлог, ул. Двадесет
и пета 3, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови и лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
таксиметрови, автосервизни, шивашки услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Величка Лазарова Попова, която го
управлява и представлява, и е с неограничен срок.
548
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4079 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2334/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Тийм холидей“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Банско, ул. Глазне 41, 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, автомонтьорски услуги, продажба на
авточасти и автокозметика, покупка на моторни
превозни средства с цел препродажба, производство, изкупуване, преработка и търговия със
селскостопанска продукция – растителна и животинска, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, дърводелски услуги, строително-монтажни дейности,
счетоводни, шивашки услуги, ресторантьорство,
експлоатация на заведения за бързо хранене,
кафе-аперитиви и сладкарници, транспортни
услуги, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, отдаване на моторни превозни
средства под наем. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Малин Иванов Бистрин, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
549
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4080 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 2335/2007
вписа дружество с ограничена отговорност „Декора – Д – А“ – ООД, със седалище и адрес на
управление с. Гърмен, община Гърмен, 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, дърводобив, преработване и търговия с обли и фасонирани дървесни материали,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, лицензионни, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, внос
и износ на стоки, проектиране, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг, както и всякаква друга незабранена със закон дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Ангелос Пантселис
и Димос Христос Пападопулос, представлява
се и се управлява от Ангелос Пантселис и е с
неограничен срок.
550
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4085 от 21.ХI.2007 г. по ф.д. № 2336/2007 вписа
акционерно дружество „Добринище БГ“ – АД,
със седалище и адрес на управление Банско, ул.
Цар Симеон 82, с предмет на дейност: изграж-
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дане и експлоатация на туристически и спортни
обекти, както и инвестиране в тях, развитие и
популяризиране на физическото възпитание и
спорта, организиране на спортни състезания и
турнири в страната и в чужбина, предоставяне
на спортни, информационни, превозни, рекламни
и други услуги, хотелиерство, ресторантьорство,
благоустройство и изграждане на инфраструктура за туризъм и спорт, както и всякаква друга
незабранена със закон дейност. Дружеството е с
капитал 50 000 лв., разпределен в 500 налични
поименни акции с номинална стойност 100 лв.,
със съвет на директорите в състав: Ангел Василев Велев, Иван Цветанов Григоров и Николай
Костадинов Галчев, представлява се от изпълнителния директор Ангел Василев Велев и е с
неограничен срок.
551
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4086 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 2337/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „НДМН
БГ билдинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Пере Тошев 8, с предмет
на дейност: строителство, продажба и търговия
с недвижими имоти, посредничество и агентски
услуги, търговия със строителни материали,
покупка и продажба на земи, вкл. земеделски,
консултантска дейност, ноу-хау в областта на
покупко-продажбата на недвижими имоти и
инвестициите в недвижими имоти, отдаване под
наем на други недвижими имоти, производствена
дейност, ресторантьорство и хотелиерство, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със съдружници Николай
Борисов Стоянов и Деян Каменов Колев, представлява се и се управлява от Николай Борисов
Стоянов и е с неограничен срок.
552
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4087 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 2338/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„ВИП – Мелник“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Мелник, ул. Мелник 19, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни
сделки, превозни сделки в страната и в чужбина,
складови и лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни и импресарск и усл у ги, пок у пка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Валентин Иванов Балтов, който го управлява и
представлява, и е с неограничен срок.
553
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4090 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 2341/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Сити
хол“ – ООД, със седалище и адрес на управление
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Благоевград, ул. Александър Стамболийски 5, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Емануил Кирилов
Манолов и Георги Кирилов Качев, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и
е с неограничен срок.
554
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4093 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2345/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Ивекс – 02“ – ООД, със седалище и адрес на управление Банско, ул. Хаджи Димитър 6, 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, вътрешна и външна търговия,
търговско представителство, посредничество
и агентство на местни и чуждестранни лица в
страната и в чужбина, ресторантьорство, стопанисване на кафенета и заведения, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, както и всякакви други сделки, търговски по смисъла на закона (след снабдяване с
лиценз, когато се изисква такъв), хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, пътнически и товарни транспортни услуги в страната и в
чужбина, търговия с движими вещи и недвижими
имоти, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Иван Георгиев Родин и Александър Алцек Радев,
които го представляват и управляват заедно и
поотделно, и е с неограничен срок.
555
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4091 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 2342/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Омега комерс 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Даме Груев 28, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни,
превозни сделки в страната и в чужбина, складови
и сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни
и импресарски, автотенекеджийски, софтуерни
услуги, доставка и разпространение на интернет,
обработка на дървесина и производство на мебели
от дърво, покупка, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Марио Спасов Мавродиев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
556
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4134 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2372/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Ивена
88“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ул. Христо Чернопеев 35, ет. 2, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, складова и лизингова
дейност, търговско представителство и посредничество, превозни, спедиционни и комисионни
сделки, хотелиерска, туристическа, рекламна,
информационна и импресарска дейност, ресторантьорство, сладкарство и хлебарство, търговия
с автомобили и части за тях, нефт и нефтопродукти, счетоводно-програмни услуги и експертизи,
издателска, печатарска, преводаческа и книжарска
дейност, търговия с недвижими имоти и външнотърговска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иван Димитров Марчев
и Милена Владимирова Анакиева, представлява
се и се управлява от Иван Димитров Марчев и
е с неограничен срок.
557
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4107 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2358/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Би – Ан“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Менча Кърничева 15, ет. 3,
с предмет на дейност: вътрешна и международна
транспортна и таксиметрова дейност за превоз на
пътници и товари, автомонтьорство и автосервиз,
пътна помощ, туристическа и туроператорска
дейност, всякакви услуги за населението, производство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия. Дружеството е
с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Кирил Стойнев Гръчки, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
558
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4105 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2356/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сандра – М – логистик“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Петрич, ул. Пере Тошев
10, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки в страната
и в чужбина със собствени или наети моторни
превозни средства, ск ладови и лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, ресторантьорски, кафетерийни, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Люпчо Милошев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
559
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4109 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2360/2007 вписа дружество с ограничена отговорност „Родива“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 95, вх. А, ет. 2, ап.
3, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, дърводобив,
обработка и преработка на дървесина, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, складови сделки, хотелиерство,
ресторантьорство, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, покупка и продажба на
леки автомобили, организиране на хазартни игри
и приемане на залози (след съответното лицензиране). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Димитър Георгиев Стойчев, Васил
Кирилов Петров и Росен Асенов Йорданов, които
го управляват и представляват заедно и поотделно,
и е с неограничен срок.
560
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4104 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2355/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Любовище 64“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Мелник, ул. Мелник 140, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, външно- и вътрешнотърговска
дейност, комисионни, спедиционни, превозни и
лизингови сделки, търговско представителство
и посредничество, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни и импресарски услуги, които ще се извършват по търговски начин,
строителство на сгради и съоръжения, покупкопродажба на недвижими имоти, както и отдаването им под наем, търговска дейност в областта
на информационните технологии, изграждане и
поддържане на компютърни мрежи и тяхната
експлоатация. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
с едноличен собственик на капитала Красимир
Георгиев Колев, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
561
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4103 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2354/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Еф – Зин“ – ООД, със седалище и адрес на
управление гр. Гоце Делчев, ул. Дунав (плажа),
с предмет на дейност: изграждане и експлоатация на обекти и съоръжения за профилактика,
лечение, рехабилитация, отдих и туризъм (след
необходимите разрешения по закон), хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги, проектиране, покупка, строеж и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и/или отдаване под наем, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
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представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
и сделки с интелектуална собственост, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Вирон Димитриос Плиакас, Димитриос Георгиос
Сафиропулос, Атанасиос Георгиос Зафиропулос
и Сотириа Периклис Зафиропулу, представлява
се и се управлява от Вирон Димитриос Плиакас
и е с неограничен срок.
562
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4101 от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 2352/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Олимпия
1“ – ООД, със седалище и адрес на управление
гр. Сандански, ул. Славчо Ковачев 9, с предмет
на дейност: превозни, спедиционни и комисионни сделки, покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, складова и лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна и импресарска дейност, ресторантьорство,
сладкарство и хлебарство, търговия с автомобили,
части за тях, нефт и нефтопродукти, счетоводно-програмни услуги и експертизи, издателска,
печатарска, преводаческа и книжарска дейност,
търговия с недвижими имоти и външнотърговска
дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Василики Георгиос Йоаниду, Георгиос Исак Йоанидис и Мариа Йоанис Йоаниду,
представлява се и се управлява от Василики
Георгиос Йоаниду и е с неограничен срок.
563
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 3328 от 4.Х.2007 г. по ф.д. № 776/2007 промяна
за „Технопрофил“ – ЕАД: вписва като прокурист
Калоян Първанов Илиев.
564
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4120 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2363/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Легал консулт“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 3, с предмет на дейност:
консултантски услуги, покупка на стоки с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговия с черни и цветни метали
(след получаване на лиценз), търговско представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Михаела Антониева
Аршинкова, която го представлява и управлява,
и е с неограничен срок.
565
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4140 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2378/2007
вписа д ру жест во с ог рани чена от говорност
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„Евиан – Ф“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Петрич, ул. Славянска 2, с предмет
на дейност: обмяна на валута, сделки с валута
в наличност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Виолета Иванова Наумова и
Антони Иванов Наумов, представлява се и се
управлява от управителя Щерю Ефтимов Тренков
и е с неограничен срок.
566
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4073 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2328/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Талисман“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Ладарево, община Сандански, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и търговия, вкл.
в собствена магазинна мрежа, с хранителни и
други стоки и услуги за населението, внос, износ
и продажба на канцеларски материали, предмети
на бита, аксесоари, хранително-вкусови изделия,
хотелиерство и ресторантьорство, туристическа
дейност, посредничество и представителство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, международен транспорт, складови и
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Андрей Владимирович Дударев
и Елена Владимировна Дударева, които го управляват и представляват заедно и поотделно, и е
с неограничен срок.
567
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 3954 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 2260/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Форевър – фешън“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Петрич, ул. Дедеагач 1, вх.
А, с предмет на дейност: продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни, складови сделки, хотелски,
туристически, рекламни услуги, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, фризьорски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Наташа Георгиева Проданова, която го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
568
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4076 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2331/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Зуум“ – ООД, със седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Полковник Димов 1,
ет. 1, офис 1 – 1, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
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съдружници Яна Евгениева Симеонова и Томас
Антъни Алън, представлява се и се управлява от
Яна Евгениева Симеонова и е с неограничен срок.
569
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4077 от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2332/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Хепи хаус“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Сандански, ул. Васил Кънчев 4,
с предмет на дейност: покупка на стоки и други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, хотелиерски и рекламни
сделки, програмни, импресарски и туроператорски
услуги, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни, превозни,
складови сделки, покупко-продажба, отдаване под
наем, управление и строеж на недвижими имоти,
външнотърговска дейност, сделки с интелектуална собственост, оценки на недвижими имоти,
застрахователна дейност, легализация и преводи.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Вера Людмилова Филчева, която го управлява и представлява, и е с
неограничен срок.
570
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4125 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2364/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Джулия и стълб“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ж.к. Еленово, бл. 203,
вх. А, ет. 5, 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, външно- и
вътрешнотърговски сделки, внос и износ, реекспорт и бартерни сделки, търговско представителство и посредничество на местни и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, превоз на стоки и пътници в страната и
в чужбина, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лицензионни сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, таксиметрова
дейност, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, както и
всякакви други незабранени със закон търговски дейности, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Стефан Кирилов Маринов, който го управлява
и представлява, и е с неограничен срок.
571
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4180 от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 2399/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Белимбусто“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Св. св. Кирил и Методий 16, вх. А, ет. 2, ап. 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, хотелиерски, туристически,
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програмни, информационни, импресарски услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, търговия със селскостопанска, животинска, промишлена продукция,
ресторантьорство, транспортни, дърводелски,
железарски, строителни услуги и автоуслуги.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Борислав Валентинов
Станков, който го управлява и представлява, и
е с неограничен срок.
572
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4201 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2411/2007
вписа дру жест во с ог рани чена от говорност
„Маус комерс“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Банско, ул. Места 30, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната
и в чужбина, туристически услуги, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни, програмни, импресарски, консултантски, преводачески, счетоводни,
строително-монтажни и услуги в областта на
общественото хранене, спорта и балнеолечението,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина – вътрешен и международен
транспорт, комисионни и складови сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, вкл. спортни имоти
и съоръжения, лизинг. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Емил Асенов Илиев и
Милена Георгиева Илиева, които го управляват
и представляват заедно и поотделно, и е с не
ограничен срок.
573
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4241 от 4.ХI.2007 г. по ф.д. № 2432/2007 вписа
дружество с ограничена отговорност „Беректаре
инвест“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Слащен, община Сатовча, ул. Демокрация
27, с предмет на дейност: производство и търговия
с хляб и хлебни изделия, външно- и вътрешнотърговска дейност, транспортна и спедиторска
дейност, производство, търговия на едро и дребно,
маркетинг, сделки във всички разрешени със закон
форми, строителство, проектиране, ноу-хау, сделки
с недвижими имоти, иновационна, консултантска
дейност, производство и търговия с текстилни
стоки, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица в
страната и в чужбина, хотелиерство, ресторантьорство, търговия със захарни изделия, алкохолни и
безалкохолни напитки, производство, търговия и
откриване на складови бази и магазинна мрежа
за пластмасови изделия. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Светомира Звездомирова Алендарова и Емил Юлиянов Алендаров,
представлява се и се управлява от Светомира
Звездомирова Алендарова и е с неограничен срок.
574
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2
ТЗ вписа с решение № 4970 от 18.ХI.2007 г. по
ф.д. № 734/2006 промени за „ДФ – оил“ – ООД:
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освобождава като съдружник и управител Радослав Велинов Балев; вписва като съдружник
и управител Шукри Салихов Каракашев, който
ще управлява и представлява дружеството; премества седалището и адреса на управление от с.
Абланица, община Хаджидимово, ул. Теменуга
2, в с. Барутин, община Доспат, ул. Коритото 10.
575
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 ТЗ вписа с решение
№ 3924 от 13.ХI.2007 г. по ф.д. № 2125/97 промени
за „Хидрострой – юг – 97“ – АД: освобождава
като членове на съвета на директорите Иван
Владимиров Руйков, Иван Панайотов Стоев и
Димитър Георгиев Мардов; вписва нов съвет на
директорите в състав: Иван Владимиров Руйков – изпълнителен директор, Иван Панайотов
Стоев – председател, и Димитър Георгиев Мардов – зам.-председател, които ще представляват
дружеството заедно и поотделно.
576
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4185 от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 2403/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Цветелина“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, бул. Васил Левски 18А,
ет. 5, ап. 5, с предмет на дейност: строителни и
монтажни дейности, изкопни дейности, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, складови и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала и управител
Райчо Илиев Илчов, който го управлява и представлява, и е с неограничен срок.
577
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4135 от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2373/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Суровички 07“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Благоевград, ул. Яне Сандански 7,
вх. Б, ет. 2, ап. 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел препродажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки, менителници, записи на заповед и чекове, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски, консултантски услуги, проектиране
или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Светослав Стоянчов
Суровички, който го управлява и представлява,
и е с неограничен срок.
578
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4155 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2386/2007 вписа
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Митекс груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Банско, ул. България 18, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство в страната и в чужбина, търговско представителство и
посредничество, комисионни, консигнационни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина на пътници и товари със собствен или
нает транспорт, складови, лицензионни и сделки
с интелектуална собственост, придобиване на и
сделки с авторски права и запазени марки, стоков
контрол, трансфер на технологии, ноу-хау, покупка
на недвижими имоти с цел препродажба, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски,
строителни, компютърни и интернет услуги,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
търговия с печатни произведения, счетоводни
услуги, покупко-продажба на горива и смазочни
материали, дърводобив и дървопреработване,
строителни услуги, монтаж, демонтаж и поддържане на алуминиева, дървена и пластмасова дограма, търговия с алкохол и цигари.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Димитър Красимиров
Башов, който го управлява и представлява, и е
с неограничен срок.
579
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3960 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 886/2007
промени за „Дори фрут“ – ООД: освобождава
като управител Тодорка Стефанова Стоянова;
вписва като управители Велик Георгиев Делев и
Стефан Йорданов Стоянов, които ще управляват
и представляват дружеството заедно и поотделно.
580
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 4001 от 19.ХI.2007 г. по ф.д. № 64/2007
промени за „Бългериан ленд“ – ООД: премества
седалището и адреса на управление от Разлог,
ул. Яне Сандански 34, в Благоевград, ул. Ангел
Кънчев 4, вх. А, ет. 3; заличава като съдружник
и управител Терънс Джордж Елиът; вписва като
съдружник и управител Георги Симеонов Христов;
дружеството ще се управлява и представлява
от управителите Иван Георгиев Самарджиев и
Георги Симеонов Христов заедно.
581
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 4013 от 20.ХI.2007 г. по ф.д. № 1972/2007
промяна за „Грамаикудис Георгиос“ – ЕООД: променя наименованието на фирмата на „Мил – Вас
транс“ – ЕООД.
582
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 4084 от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 2175/2007
промяна за „Сани – 2007“ – ЕООД: вписва прехвърляне на търговското предприятие на едноличен търговец с фирма „Сани – Славчо Кордев“
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(рег. по ф.д. № 525/94 по описа на БлОС) на
„Сани – 2007“ – ЕООД, като съвкупност от права,
задължения и фактически отношения.
583
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение
№ 3818 от 6.ХI.2007 г. по ф.д. № 866/2007 промяна
за „Марс ММ“ – ООД: вписва прехвърляне на
търговското предприятие на едноличен търговец
с фирма „Росен Йорданов“ (рег. по ф.д. № 1992/98
по описа на БлОС) на „Марс ММ“ – ООД, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения.
584
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 3928 от 13.ХI.2007 г. по ф.д. № 2022/2007
промяна за „Мараша – инвест“ – ЕООД: вписва
прехвърляне на търговското предприятие на
едноличен търговец с фирма „Вергил Караминев – Мараша“ (рег. по ф.д. № 2560/93 по описа
на БлОС) на „Мараша – инвест“ – ЕООД, като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения.
585
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3956 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 1848/2007
промяна за „Кофарма“ – ЕООД: вписва промяна
в предмета на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
586
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 4141 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1630/2007
промени за „Уъорлд шанс“ – ООД: освобождава
като съдружник и управител Атанас Давидков
Ангелов; вписва като съдружник и управител
Юлиян Иванов Иванов; дружеството ще се управлява и представлява от управителите Даниела
Петрова Иванова и Юлиян Иванов Иванов заедно
и поотделно.
587
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа с решение № 3934 от 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 1912/2007
промени за „Статус транс енд спедишън“ – ООД:
премества адреса на управление от Петрич, ул.
Мара Бунева 10, в Петрич, ул. Вардар 10; вписва
увеличение на капитала от 5400 лв. на 38 250 лв.
588
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение № 3936 от 15.ХI.2007 г. по ф.д. № 2052/2007
промяна за „Т. Билева – Бил – фарма“ – ЕООД:
вписва прехвърляне на търговското предприятие
на едноличен търговец с фирма „Татяна Билева – Бил – фарма“ (рег. по ф.д. № 665/92 по описа
на БлОС) на „Т. Билева – Бил – фарма“ – ЕООД,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.
589
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ вписа с решение
№ 3763 от 1.ХI.2007 г. по ф.д. № 1546/2007 промяна за „Канон“ – ООД: вписва прехвърляне на
търговското предприятие на едноличен търговец
с фирма „Ангел Поюков – Канон“ (рег. по ф.д.
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№ 2757/95 по описа на БлОС) на „Канон“ – ООД,
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения.
590
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение № 3739
от 30.Х.2007 г. по ф.д. № 2144/2007 открива партида
на „Рила – СНМ“ – ООД (рег. по ф.д. № 837/97 по
описа на Кюстендилския окръжен съд), поради
промяна на седалището и адреса на управление
от гр. Рила, област Кюстендил, ул. Цар Симеон
1, в Благоевград, ул. Иван Михайлов 42.
591
Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 4154 от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2385/2007 вписа
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Сукалински“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Благоевград, ул. Тодор Александров
63, вх. Б, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, внос и износ
на стоки, реекспорт, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
транспортни, лицензионни и складови сделки,
импресарски, програмни, информационни, компютърни, рекламни, туристически, хотелиерски,
таксиметрови или други услуги, международен
превоз на пътници и товари (след получаване на
съответното разрешение), дейност като обменно
бюро (след получаване на съответното разрешение), сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизингова дейност. Дружеството
е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала Борислав Миланов Сукалински, който
го управлява и представлява, и е с неограничен
срок.
592
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 3162/2005 вписа промени
за „Сайсам“ – ООД: освобождава като съдружник
Юджел Карагюлле; вписва като съдружник Сеиде
Бехчет Ахмед; вписва нов дружествен договор.
919
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4588/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Топчу“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к. Меден
рудник, бл. 482, вх. В, ет. 6, ап. 59, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, външнотърговски сделки, стоков контрол,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти с цел отдаване под наем или продажба. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Мехмед
Хасан Мехмед.
920
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4595/2007 вписа еднолично дружество
с ограничена отговорност „Изот – 71“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Трънак,
ул. Рила 23, и с предмет на дейност: строителство – полагане на външни и вътрешни изолации,
зидария, кофраж, арматура, полагане на подови
и стенни замазки, шпакловка, внос и продажба
на строителни машини и строителна техника,
търговско представителство, стъкларски услуги,
производство, монтаж и остъкляване на пластмасова, метална и дървена дограма, бръснарски,
фризьорски и козметични услуги, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, доставка
на автомобили и части за тях с цел продажба,
ремонт на автомобили, автотенекеджийски услуги, монтаж и ремонт на сигнално-охранителна техника и автоаларми, лизинг, стъкларски
услуги, производство, монтаж и остъкляване на
пластмасова, метална и дървена дограма, строителство, проектиране, инвеститорски контрол,
консултантски услуги, производство на селскостопанска продукция (от растителен и животински
вид), получена от обработка и експлоатация на
собствени, арендувани и наети земеделски земи
и имоти, вътрешно- и външнотърговска дейност
със собствена продукция, внос на земеделска
техника и инвентар, внос и търговия с торове и
препарати за растителна защита, агротехническо
обслужване и агротехническа защита, ветеринарно-санитарно обслужване, ремонт и поддръжка
на селскостопанска техника, селектиране на животински и растителни видове. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Карани
Мехмедали Джелил.
921
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 2534/2007 вписа промени
за „Кило къмпани“ – ООД: заличава като съдружници Дейл Едуард де Ваан и Миюки Като;
вписва като съдружници Пол Уилям Смит и Карол
Джейн Смит; вписва промяна в наименованието
от „Кило къмпани“ – ООС, на „Ейч Ем пропъртийс“ – ООД; вписва нов дружествен договор.
922
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 3163/2006 заличава от
търговския регистър „Енергосервиз“ – ООД, в
ликвидация.
923
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 4586/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Савас
пропъртис“ – ЕООД, със седалище и адрес на
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управление Бургас, ул. Съединение 5, и с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Васос Ендреу.
924
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 4594/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Саламандър 08“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Созопол, ул.
Васил Левски 2, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
покупка и внос на стоки от чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски или други услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, лизинг, търговия с автомобили, авточасти
и автокозметика, ремонтна и сервизна дейност,
сделки с чуждестранна валута. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Георги Атанасов Щерев.
925
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.ХI.2007 г. по ф.д. № 4592/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Авангард – ГВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Созопол, ул. Оборище 6, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни, превозни,
складови, лизингови сделки, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки,
импорт, експорт, реекспорт, сделки в областта на
вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство, хотелиерство, туристическо агентство
и туроператорски сделки, рекламни и рекламно-информационни сделки, сделки в областта
на вътрешния и международния транспорт на
физически лица и товари и в таксиметровия
транспорт, производство, обработка, преработка
и търговия със селскостопански продукти и хранителни стоки, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Галина
Николова Вълчева.
926
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 4591/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Металкрафт“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
ул. Еделвайс 8, офис № 1, партер, с предмет на
дейност: сделки за покупко-продажба, производ-
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ство и търговия със суровини, метални изделия,
селскостопански, хранителни и промишлени стоки
и други вещи в първоначален, обработен и преработен вид в страната и в чужбина, спедиторски
и превозни сделки, сделки за покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, рекламни и консултантски
сделки, организиране и провеждане на курсове
и школи за квалификация и обучение, сделки за
извършване на туристически, туроператорски,
хотелиерски и ресторантьорски услуги, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Иван
Великов Димитров.
1396
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4559/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Ем комплект Бургас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ул.
Иван Богоров 66, вх. 1, ет. 1, ап. 1, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови сделки, туристически,
рекламни, информационни и програмни услуги,
счетоводни услуги, хотелиерски и ресторантьорски услуги, консултантски услуги, проектиране
и строителство, сделк и и посредничество с
недвижими имоти, покупко-продажба и наеми,
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, сделки с движимо имущество, вътрешен и
международен транспорт на стоки, както и други
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителите Дончо Стоянов Начев и Ангел
Желев Иванов заедно и поотделно.
1397
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4556/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кул – Джи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Зорница, бл. 23, ет. 4, ап. 2, с предмет на
дейност: покупка на стоки и други вещи с цел
препродажба (в първоначален, преработен или
обработен вид) на едро и дребно, продажба на
стоки от собствено производство, дърводелски
услуги и дърводобив, строителни и автомобилни
ремонтни услуги, доставка, монтаж и сервиз на
климатични инсталации, ремонт на битови уреди
и електротехника, счетоводни услуги, комисионни, спедиционни, складови и превозни сделки,
стоков контрол, хотелиерски, ресторантьорски и
други туристически услуги, рекламни, информационни и консултантски услуги, посреднически
услуги при сделки с недвижими имоти, търговско
представителство и посредничество на местни и
чуждестранни лица, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Живко Василев Недев.
1398
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4574/2007 вписва дружество
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с ограничена отговорност „ПСМ строй“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 35, вх. 3, ет. 8, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски
или други услуги, строителни услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5100 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Пейчо Атанасов Желязков.
1399
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4573/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Елпроект – Бургас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 72, вх. Д, ет. 4, ап. 87, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, комисионни, спедиционни и превозни сделки, в т. ч. международна спедиция и
транспорт, търговско представителство и посредничество, складови сделки, електропроектантски
услуги, лизинг, хотелиерски, ресторантьорски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, свързани
с туризма, сделки с интелектуална собственост,
откриване на валутно-обменни бюра, покупка,
продажба, строеж или обзавеждане на недвижими имоти, отдаване под наем на движимо и
недвижимо имущество, външнотърговски сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Александър Красимиров Крумов.
1400
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4572/2007 вписва дружество с ограничена
отговорност „Гераст – Фиорег“ – ООД, със сеалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Иван
Шишман 20, ет. 2, стая 3, с предмет на дейност:
проектиране, изграждане, монтаж и ремонт на
ел. инсталации, строителство, ремонтни, довършителни и монтажни работи в строителството,
търговия, покупка на стоки или други вещи с
цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и пос
редничество, транспортни сделки, импорт и експорт на стоки и услуги, комисионни, спедиционни
и превозни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, счетоводни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Цветелина Стоянова Георгиева.
1401
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4571/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Савас
естейтс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Съединение 5, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Васос Андреу.
1402
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4570/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Болкън дивелъпмънт
къмпани“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 4, с предмет
на дейност: строителство, строително-монтажни
и строително-ремонтни услуги, покупка на недвижими имоти, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, проектиране, инженеринг,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство и хотелиерство,
туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги, консултантски
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Боряна
Веселинова Грозева.
1403
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4569/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Георгиос
Георгиу БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георгиос
Георгиу.
1404
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4568/2007 вписва еднолично
дружество с ограничена отговорност „Антониос
Георгиу БГ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Съединение 5, с предмет
на дейност: покупко-продажба на недвижими
имоти, цялостно строителство и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, отдаване под
наем на недвижими имоти, търговско представителство и посредничество, агентство и реклама,
вътрешна и външна търговия, всякаква друга
дейност, незабранена от закона. Дружеството е с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Антониос
Георгиу.
1405
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4567/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Желев 65“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Созопол,
ул. Аполония 32, 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, комисионни, спедиционни, превозни, складови, лизингови
сделки, сделки с интелектуална собственост, външнотърговски сделки, импорт, експорт, реекспорт,
сделки в областта на вътрешния и международния туризъм, ресторантьорство, хотелиерство,
туристическо агентство и туроператорски сделки,
рекламни и рекламно-информационни сделки,
сделки в областта на вътрешния и международния
транспорт на физически лица и товари и в таксиметровия транспорт, производство и продажба
на телефонни и мобилни апарати, аксесоари и
други принадлежности за тях. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Димитров Желев.
1406
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4566/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Идис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Царево, кв.
Мандрата 62, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, дърводелски или други
услуги, туроператорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Иван Димитров Тодоров.
1407
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4565/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Кресис“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление гр. Царево, ул.
Иван Асен II № 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, дърводелски или други
услуги, туроператорство, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
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Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Георги Петков Кренчев.
1408
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4564/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Перперикон“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Славейков, бл. 85, вх. 1, ет. 5, с предмет на
дейност: търговски сделки и ресторантьорство,
туристически услуги в страната и в чужбина, счетоводни услуги, покупка на стоки или други вещи
с цел продажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, превозни сделки – таксиметрови,
товарни и автобусни, външнотърговски сделки,
търговско представителство и посредничество,
рекламни, програмни, информационни и други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
комисионни, спедиционни и складови сделки.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Тодор Димитров Николов.
1409
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4563/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Жоржи
62“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Несебър, ж.к. Младост, бл. 8, ет. 2, с предмет на
дейност: покупка на едро и дребно на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки собствено производство, производство на
земеделски култури, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, предоставяне на транспортни, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, информационни, рекламни, програмни, счетоводни,
импресарски, фризьорски, таксиметрови услуги,
селски туризъм, маркетинг, покупка, проектиране, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
лизинг, външнотърговски сделки. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Благов Благов.
1410
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4561/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Танто Ричеза“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Поморие,
ул. Мусала 7, 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,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, фризьорски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
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на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Нина Йорданова Бинчева.
1411
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4560/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Никол
7“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Бургас, ул. Булаир 1, вх. 2, ет. 1, ап. ляв, 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, консултантска дейност, транспортна
дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, хотелиерство и ресторантьорство,
туроператорска дейност, туристическа, агентска
дейност, лизинг, външнотърговски сделки, внос
и износ, бартер, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Евгений Хиневич.
1412
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4555/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Авто АС“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Славейков, бл. 48, вх. 1, ет. 7, с предмет на дейност: обучение на кандидатите за придобиване
на правоспособност за управление на моторно
превозно средство, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажбата им в първоначален,
преработен или обработен вид в страната и в
чужбина, продажба на стоки от собствено производство, спедиционни, валутни, складови, комисионни и превозни сделки, лизинг, търговско
представителство, туроператорски, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, строителни, ремонтновъзстановителни, проектантски, консултантски и
други услуги, сделки с интелектуална собственост,
лицензионни сделки, външнотърговски сделки
по разрешения от закона начин, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв. и
се управлява и представлява от управителя Адем
Хасанов Четов.
1413
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4554/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Бриз къмпани“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Черноморец,
ул. Христо Ботев 6, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
внос и износ, хотелиерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, програмни, импресарски
или други услуги, спедиционни и превозни сделки, строителство, търговско представителство и
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посредничество, комисионни и складови сделки,
стоков контрол, лизинг, сделки с интелектуална
собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Ангел
Тодоров Кишев.
1414
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4552/2007 вписва еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Валерия – 2007“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Бургас, ж.к. Меден рудник, бл.
38, вх. 2, ет. 8, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
спедиционни, складови, комисионни и превозни
сделки, вкл. таксиметрови превози, търговско
представителство и посредничество, хотелиерство, ресторантьорство, туроператорска дейност,
консултантски и счетоводни услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Валентина Йорданова
Пръвчева.
1415
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4551/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „ПР вокс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 49, вх. 8, ет. 1, ап. 2, с предмет
на дейност: консултантски услуги, вътрешна и
външна търговия, посредническа дейност, търговско представителство, вътрешен и международен транспорт и спедиция, отдаване под наем и
посредничество при сделки с недвижими имоти,
маркетинг, рекламна и информационна дейност,
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
лизингови, складови сделки, таксиметрова дейност, импресарска, хотелиерска, ресторантьорска,
туроператорска и туристическа агентска дейност,
вътрешен и международен туризъм, сделки с интелектуална собственост, строителство, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Софка Томова Димчева.
1416
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 12.XI.2007 г.
по ф.д. № 4550/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Янка инс“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Приморско,
ул. Славянска 15А, 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,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски или
други сделки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Станимир Христов Атанасов.
1417
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с решение от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 2865/98 вписва
промени за „Стемп“ – ЕООД: вписва промяна в наименованието от „Стемп“ – ЕООД, на
„Арт инвест“ – ЕООД; деноминира капитала от
5 000 000 лв. на 5000 лв.; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ж.к. Славейков, бл. 36, вх.
4, ет. 2; вписва нов учредителен акт.
1418
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 1090/2001 вписва промени
за „Ритъм – 3“ – ООД: вписва като съдружник
Митко Стоянов Манджуков; вписва нов дружествен договор.
1419
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 2004/2005 вписва
промени за „Фалкън ентърпрайсес“ – ООД: вписва
ново седалище и адрес на управление Габрово,
ул. Зорница 4; вписва нов дружествен договор.
1420
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 4647/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Едилок“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Александровска 123, вх. 2, ет. 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, внос и износ, складови сделки,
лицензионни сделки, сделки с интелектуална
собственост, магазинерство и ресторантьорство,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, ключарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на
капитала Калуст Аракел Пехливанян.
1421
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 19.XI.2007 г.
по ф.д. № 4650/2007 вписва еднолично дружество
с ограничена отговорност „Груп ГМ“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Любен
Каравелов 60, ет. 1, ап. 1, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
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на недвижими имоти с цел продажба, ремонт
и реставрации на сгради, лизинг, продажби на
офис-техника и консумативи и други сделки,
незабранени с нормативен акт. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и прдставлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Петков Атанасов.
1422
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 14.XI.2007 г.
по ф.д. № 647/93 вписа промени за „СМК Бургас“ – АД: вписва увеличение на капитала от
76 620 лв. на 326 620 лв.; вписва промени в устава;
допуска нов устав.
1423
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
от 13.XI.2007 г. по ф.д. № 3738/98 вписа промени за „П.М.К.“ – АД: вписва промени в устава;
допуска прилагането на представения проверен
и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г.;
допуска нов устав.
1424
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1706/2007 вписва промяна за „Бул – про“ – ООД: вписва увеличение на
капитала от 5000 лв. на 100 000 лв.; вписва нов
дружествен договор.
1425
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 813/2000 вписва промяна
за „А енд К 2000“ – ООД: вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Сердика 2а; вписва нов
дружествен договор.
1426
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ с решение от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 4415/90 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма ЕТ „Стеф – 90 – Стефан
Биволарски“ като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на Ерим Салиев
Мустафов и го вписва като едноличен търговец
с фирма „Стеф – 90 – Ерим Мустафов“, Бургас.
1427
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4577/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Си енд Е“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Лозенград 4, с предмет на дейност: организиране
на сватбени и юбилейни тържества, кетъринг,
външнотърговска дейност, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, складови сделки,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, прог рамни и импресарск и
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Силвия
Бойчева Танева.
1428
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4576/2007 вписва дружество
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с ограничена отговорност „Стилрумет“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ж.к. Възраждане, бл. 12, вх. 4, ет. 7, ап. 75, с предмет на дейност: изработка и монтаж на метални
конструкции, консултантски услуги, организиране
на счетоводно отчитане и съставяне на годишни,
междинни и други финансови отчети, 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 лизингови сделки, складови сделки, валутни сделки,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, замяна и/или отдаване
под наем, хотелиерски, туристически, рекламни,
импресарски, програмни, ремонтни, строителномонтажни, информационни и външнотърговски
сделки и услуги, сделки с интелектуална собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Руси
Русев Керемидчиев.
1429
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г. по ф.д. № 1605/2005 вписва
промени за „Никес“ – ЕООД: вписва промяна в
наименованието от „Никес“ – ЕООД, на „Никес – строй“ – ЕООД; вписва ново седалище и
адрес на управление – София, район „Оборище“,
ул. Триадица 5, вх. Б, ет. 4, офис 405; вписва нов
учредителен акт.
1430
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4575/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Транс М“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Бургас,
ул. Александър Велики 53, ет. 3, ап. 5, с предмет
на дейност: покупка на едро и дребно на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица, външнотърговски сделки,
комисионни, спедиционни, превозни и складови
сделки, сделки с интелектуална собственост,
вътрешен и международен транспорт, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски, таксиметрови, сервизни
услуги, автоуслуги или други услуги, вътрешен
и международен туризъм, ресторантьорство, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем.
Дружеството е с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от управителя Султанка Иванова
Иванова.
1431
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 118/2006 вписва промени
за „Йард“ – ООД: освобождава като съдружници Антоанета Ангелова Дичева, Деана Петрова
Петрова-Стойкова, Димитър Стоянов Стоянов,
Йордан Сталев Дичев и Райко Илиев Добрев;
вписва като съдружник Тодор Кенов Кенов; заличава като управител Валентин Димитров Стойков;
дружеството ще се управлява и представлява от
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едноличния собственик на капитала Тодор Кенов
Кенов; допълва предмета на дейност с: „преводи,
легализация, чуждоезиково обучение, книгоиздаване, туристически услуги, туроператорство и
турагентство“; вписва промяна в наименованието
от „Йард“ – ООД, на „Агенция „Кенов“ – ЕООД;
вписва нов адрес на управление – Бургас, ул.
Левски 74, ет. 5; вписва нов учредителен акт.
1432
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 547/2006 вписва промени
за „Бългериан пропърти дивелъпърс“ – ЕООД:
освобождава като управител Недялко Ангелов
Неделчев; дружеството ще се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Малкълм Джон Уайтхед; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Хан Крум 15Б, ет. 2;
вписва нов учредителен акт.
1433
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 2533/2006 вписва промени
за „Лима къмпани“ – ООД: заличава като съдружници Дейл Едуард де Ваан и Миюки Като;
вписва като съдружници Татяна Господинова
Георгиева и Джони Радо; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Александровска 2, ет. 4,
ап. 1; вписва нов дружествен договор.
1434
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 2688/2006 вписва промени за „Джо“ – ООД: вписва промяна във
фамилното име на съдружника и управител от
„Каракулева“ на „Вълкова“; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Войнишка 16; вписва
нов дружествен договор.
1435
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 2940/2006 вписва промяна
за „Куебек къмпани“ – ООД: заличава като съдружници Дейл Едуард де Ваан и Миюки Като;
вписва като съдружници Татяна Господинова
Георгиева и Джони Радо; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Александровска 2, ет. 4,
ап. 1; вписва нов дружествен договор.
1436
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 3616/2006 вписва промени
за „Сиера къмпани“ – ООД: заличава като съдружници Дейл Едуард де Ваан и Миюки Като;
вписва като съдружници Татяна Господинова
Георгиева и Джони Радо; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Александровска 2, ет.
4, ап. 1; вписва нов дружествен договор.
1437
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 2821/2007 вписва промяна за „Пелхам
инвестмънтс“ – ООД: заличава като съдружник
Никос Стерачас; вписва като съдружник Аделина
Шайли; вписва нов дружествен договор.
1438
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 15.XI.2007 г.
по ф.д. № 2822/2007 вписва промени за „Саквил
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холдингс“ – ООД: заличава като съдружник Никос Стерачас; вписва като съдружник Аделина
Шайли; вписва нов дружествен договор.
1439
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 2463/2007 вписва промени за „Римс“ – ЕООД: вписва нов предмет на
дейност: покупка на всякакъв вид стоки и вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, внос, износ, реекспорт и
бартерни сделки с всякакъв вид стоки и вещи,
туристически, хотелиерски, рекламни, програмни
и информационни услуги, оборудване и експлоатация на заведения за обществено хранене, хотели,
кафе-сладкарници и магазини, представителство
и агентство, производство и търговия със стоки
собствено производство, всякакъв вид селскостопанска и животинска продукция, комисионни,
спедиционни, складови и лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажбата им, транспортни услуги, строителство и строително-монтажни услуги, всички
други услуги и сделки, извършвани по търговски
начин и незабранени от ТЗ, като дейността ще
се извършва в страната и в чужбина; вписва нов
учредителен акт.
1440
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 2095/2007 вписва промени за
„Наскар“ – ООД: заличава като съдружник Атанас
Николов Ташев; вписва като съдружник Васил
Гошев Кьосев; вписва нов дружествен договор.
1441
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.XI.2007 г. по ф.д. № 771/2007 вписва промяна
за „Уиски къмпани“ – ООД: заличава като съдружници Дейл Едуард де Ваан и Миюки Като;
вписва като съдружници Татяна Господинова
Георгиева и Джони Радо; вписва нов адрес на
управление – Бургас, ул. Александровска 2, ет.
4, ап. 1; вписва нов дружествен договор.
1442
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4655/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „7 пропърти“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър, к.к.
Слънчев бряг, комплекс „Жасмин Резидентц“, ет.
4, ап. 37, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, внос – износ,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски и туристически
услуги, складови сделки, лицензионни сделки,
стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба или отдаване
под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от управителя Артис
Круминш.
1443
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Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.XI.2007 г. по ф.д. № 4653/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Пайд – 2007“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Ливада, с
предмет на дейност: производство и търговия със
селскостопански животни и животински продук
ти, покупко-продажба на стоки или други вещи,
търговско представителство и посредничество
на местни и чуждестранни лица, комисионни,
спедиционни и превозни сделки, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни и импресарски услуги,
консултантски и проектантски услуги, маркетинг
и мениджмънт, покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти с цел отдаване под наем
или продажба. Дружеството е с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от управителя
Йосиф Емилов Петров.
1444
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6 във
връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от 13.XI.2007 г.
по ф.д. № 4589/2007 вписва еднолично дружество с
ограничена отговорност „Реси Кам БГ“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Бургас, ж.к.
Меден рудник, бл. 160, вх. Б, ет. 3, ап. 10, с предмет
на дейност: покупка на едро и дребно на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, туроператорска
дейност, предоставяне на транспортни, хотелиерски, туристически, информационни, рекламни,
програмни, импресарски, консултантски и други,
незабранени от закона услуги, селски туризъм,
ресторантьорство, търговия с к лиматична и
бяла техника, покупка, строеж, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба и отдаване под
наем, външнотърговски сделки. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от
едноличния собственик на капитала Димитрина
Костадинова Димитрова.
1445
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4558/2007 вписва дружество с ограничена отговорност „Иностарт бизнес
консултинг“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Бургас, ул. Цар Петър 17, ет. 3, с
предмет на дейност: проучвания за осъществимост, бизнес консултации, изготвяне на бизнес
планове и разработване на бизнес стратегии,
пазарни проучвания, пазарни стратегии, право
на интелектуална собственост и консултантски
услуги, управление на предприятия, иновационен мениджмънт, подготовка и управление на
проекти, изготвяне на предложения, комплексно
развитие на предприятията. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Ивелина Иванова Георгиева.
1446
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.XI.2007 г. по ф.д. № 4557/2007 вписва дружество
с ограничена отговорност „Експерт билд“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Несебър,
к.к. Слънчев бряг, хотел „Сапфир“, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
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обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни, таксиметрови и превозни сделки, складови сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски,
ресторантьорски, туроператорски и турагентски
сделки, рекламни, информационни, програмни
и импресарски сделки, външнотърговски и валутни сделки, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, сделки
с интелектуална собственост. Дружеството е с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от управителя Петър Борисов Петров.
1447
Бургаският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
13.XI.2007 г. по ф.д. № 4587/2007 вписва еднолично дружество с ограничена отговорност „Билда
пласт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Бургас, ул. Фердинандова 98, вх. А, ет. 5,
с предмет на дейност: производство на дограма,
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, външнотърговски сделки, производство на
стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни,
складови и лизингови сделки, транспортни сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско
представителство и посредничество на местни
и чуждестранни лица и дружества, извършване
на сделки с интелектуална собственост, вкл. с
технологично оборудване и ноу-хау, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туристически, туроператорски
сделки, вкл. хотелиерство и ресторантьорство,
консултантски, маркетингови и инженерингови
сделки. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Стойко Пеев Костадинов.
1448
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 985/2007 вписа промяна за
„Опен скай“ – ООД: вписва ново наименование:
„Опен скай БГ“ – ООД.
593
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5599/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фреш
клима – 07“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Железни врата 24, вх. А,
ет. 3, ап. 20, и с предмет на дейност: доставка и
монтаж на климатична техника, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, хотелиерство и ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност, мениджмънт,
маркетинг и реклама, комисионни, спедиционни
и превозни сделки в страната и в чужбина, внос,
износ и реекспорт на стоки, суровини и изделия,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция,
промишлени стоки и предмети на бита, строителна, строително-монтажна и ремонтна дейност
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(след издаване на лиценз за дейностите, за които
се изисква). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Драгомир Славчев
Драгнев, който го управлява и представлява.
594
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5695/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Алперен“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Студентска, бл. 4, вх. Д, ет. 6, ап. 23, и с предмет
на дейност: транспортна дейност – превоз на
пътници и стоки (след лиценз), туристически, екскурзионни и туроператорски услуги, хотелиерски,
ресторантьорски, рекламни и информационни
услуги, лицензионни и сделки с интелектуална
собственост, търговско представителство и посредничество, производство, вътрешна и външна
търговия с промишлени и селскостопански продукти, производство на стоки и услуги за бита
и промишлеността, спедиционни. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Хакан Фаик Шабан, който го управлява и
представлява.
595
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2073/2004 вписа промяна
за „Транс корект“ – ЕООД: увеличава капитала
на дружеството от 5000 лв. на 15 000 лв.
596
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5858/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Радост Ф. енд А.“ – ООД, със
седалище и адрес на управление с. Чернево, ул.
Чайка 13, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, покупка, строеж
и обзавеждане на недвижими имоти, търговия
с недвижими имоти, хотелиерски, туристически, рек ламни, информационни, програмни,
импресарски (вкл. посредническа дейност при
информиране и наемане на работа в страната и
в чужбина) или други услуги (след разрешение),
услуги за населението – бани и сауни, индивидуални перални, проектиране, монтаж, строителство,
ремонт, поддръжка на сгради и съоръжения, както
и всякакви дейности, разрешени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Гулсум Загитовна Аскерова и Олга Николаевна
Фербер, които го управляват и представляват.
597
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5690/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Фидиас
Джазас“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, I микрорайон,
бл. А, ет. 1, ап. 15, и с предмет на дейност: проектантска дейност, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с цел
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продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лизингова дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска дейност (след лиценз),
рекламна, информационна, програмна, импресарска дейност или предоставянето на услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
легализирана преводаческа дейност (след лиценз),
посредническа дейност при наемане на работна
ръка в страната и в чужбина (след издаване на
съответния лиценз). Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Фидиас
Джазас, който го управлява и представлява.
598
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 4672/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Панко“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Генерал Колев
68, ет. 2, ап. 4, и с предмет на дейност: търговия
на едро и дребно с промишлени стоки, експорт и
импорт на промишлени стоки, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство
на стоки с цел продажба, услуги в областта на
бита, промишлеността и селското стопанство,
организиране и провеждане на образователни
курсове, счетоводни услуги, авторемонтна дейност,
покупко-продажба на автомобили, транспортна
и спедиторска дейност в страната и в чужбина,
сделки с недвижими имоти, в т.ч. закупуване и
продажба, строително-монтажни и строителноремонтни дейности. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Реза Незам Панахи,
Мохаммадреза Незам Панахи Лойех и Мохаммадали Незам Панахи Лойех, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
599
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5707/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Анонс – Т“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, м.
Свети Никола 60, ет. 3, студио 202, и с предмет
на дейност: търговия, покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от
собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство в страната
и в чужбина, транспортна дейност в страната и
в чужбина (след разрешение), 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, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Татяна Макарова, която го управлява
и представлява.
600
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5878/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Нимпекс – 91“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 142, вх. 2, ет. 4, ап. 34, и с предмет
на дейност: търговия, проектантска дейност,
производство на стоки с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
складова, лизингова, транспортна, таксиметрова,
комисионна, спедиторска, оказионна и консигнационна, туристическа дейност, търговия в
безмитни зони, хотелиерска, ресторантьорска
дейност (след лицензиране), сделки с интелектуална собственост, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица в страната и в
чужбина, агентийна, шипшандлърска дейност,
видео- и звукозаписи, филми, рекламна дейност,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти и комплексни обекти с цел продажба,
отдаване под наем на движимо и недвижимо
имущество. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Златка Бориславова Николова и
Никола Манолов Николов, които го управляват
и представляват.
601
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 3067/2000 вписа промени
за „Кооппром“ – ЕООД: заличава като управител и представляващ Димитър Георгиев Спасов;
вписва като управител и представляващ Христо
Михайлов Хараламбиев.
602
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5961/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амир – В“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 103, вх. 4, ет. 2, ап. 90, и с предмет
на дейност: извършване в страната и в чужбина
на: производствена, вътрешно- и външнотърговска
дейност, хотелиерство и ресторантьорство, озеленяване, парково строителство, консултантски услуги, търговско посредничество, представителство
и агентство, маркетинг, сделки с интелектуална
собственост, строителна и ремонтна дейност,
транспорт, продажба на автомобили, реклама,
туристически услуги, спедиторска дейност, промишлен и битов дизайн, сделки с недвижими
имоти. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Васим Салем Алаеддин,
който го управлява и представлява.
603
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
8.VI.2006 г. по ф.д. № 2221/2003 вписа промени
за „Дженерал травел тур“ – ООД: заличава „М.Р.
груп“ – ЕООД, като съдружник и вписва като
такъв „Дженерал дивелъпмънт инвест“ – ЕООД;
заличава като управител и представляващ Здравко Димитров Минев, като дружеството ще се
представлява заедно и поотделно от останалите
двама управители Атанас Атанасов Костурков
и Емилия Иванова Рашева; вписва промени в
дружествения договор.
604
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 3332/2007 вписа промяна
за „Вална инвест“ – ООД: вписва увеличение на
капитала на дружеството от 5000 лв. на 732 000 лв.
605
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 1128/2006 вписа промени
за „Витагра“ – ЕООД: вписва като съдружник
Яна Генадиевна Кленкова; вписва промяна във
фирмата на „Витагра“ – ООД.
606
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
2.ХI.2007 г. по ф.д. № 5436/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ай Ти Ел“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Д-р А. Головина 15, ет. 5, ап. 42, и с предмет на
дейност: организиране на тренинги, семинари,
обучения, образователни курсове, школи, частни
детски градини, училища и занимални, центрове
за професионално обучение, средища за подпомагане на интеграцията на лица в неравностойно
положение, образователни услуги, провеждане
на семинари, срещи, кръгли маси, конференции,
конкурси и състезания, публикация и издателство
на периодични издания, публикации, монографии и публицистика, създаване, подготовка и
разпространение на учебници и учебни пособия
и помагала в книжен и електронен вид, създаване, поддържане и осигуряване на електронна
среда на софтуер за виртуална, интерактивна
училищна и образователна дейност, издаване на
грамоти и сертификати, посреднически услуги
при покупко-продажба, замяна и отдаване под
наем на недвижими имоти, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, външна и вътрешна търговия, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, рекламна, импресарска, посредническа, комисионна и консултантска дейност, рекламни услуги, комунално-битова
дейност и услуги, хотелиерство, ресторантьорство,
туроператорска дейност, търговия с цигари и
алкохол (след придобиване на съответен лиценз),
софтуерно обслужване, транспортни услуги, вкл.
таксиметров превоз на пътници, строителномонтажна и ремонтна дейност в страната и в
чужбина, производство на строителни материали и
търговия с тях. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Вяра Михайлова
Николова, която го управлява и представлява.
607
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 149/97 вписа промяна
за „Ван ауто“ – ООД: заличава като съдружник,
управител и представляващ Емил Александров
Енев и вписва като такъв Мирослав Николов
Найденов.
608
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 194/2003 вписа промени
за „Индипендънт консултинг“ – ООД: заличава
като съдружници Антон Жожев Тодоров и Райна
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Димитрова Тодорова; заличава като управител и
представляващ Райна Димитрова Тодорова; вписва като съдружник, управител и представляващ
Мария Михайлова Величкова.
609
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5884/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Конкрийт
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Фантазия 59, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство или
посредни чест во, комисионни, спедиц ионни,
превозни, складови, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорски, хотелиерски, ту ристически
услуги (след лиценз), рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, отдаване под наем
на недвижими имоти и автомобили, транспорт.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Свилен Денчев Станчев, който го
управлява и представлява.
610
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
9.ХI.2007 г. по ф.д. № 5471/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Явор стил“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Капитан Райчо
116, ет. 8, ап. 22, и с предмет на дейност: проектиране, изработване, доставка и монтаж на изделия
и мебели от дървесина, отдаване под наем на
мини моторни всъдеходи, външна и вътрешна
търговия, покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, организиране на развлекателни и
увеселителни мероприятия, продажба на стоки
от собствено производство, сделки с интелектуална собственост, търговско представителство и
посредничество, наемни отношения, комисионни,
спедиционни, превозни, складови и лицензионни
сделки, туристически, рекламни, програмни,
импресарски и други услуги, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Христо Драганов Христов и Драгомир Христов
Христов и се управлява и представлява от Христо
Драганов Христов.
611
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5928/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Шанти“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Рали
Мавридов 7, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид в
страната и извън нея, търговия на едро и дребно
с промишлени стоки и хранителни стоки, търговия с цигари и алкохол и други лицензионни
стоки (след лиценз), складова, рекламна дейност,
хотелиерство, ресторантьорство, туристическа,
туроператорска, транспортна, превозна дейност
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(след лиценз), покупка, строеж, ремонт, обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
експлоатация и/или отдаване под наем. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Любомир Диянов Димитров, който го
управлява и представлява.
612
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4954/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Аксиос“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Цариброд 92, ет. 1, и с предмет на дейност:
организация на хазартни игри, вътрешно- и външнотърговска дейност, производство и продажба
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален и обработен вид, консултантска,
инженерингова, програмна и научноизследователска, импресарска, рекламна, информационна
дейност, търговско представителство и посредничество, организация на изложби, лизингови,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, транспортна дейност – превоз на пътници и товари в страната и в чужбина,
авторемонтни услуги и сервизна дейност, обмяна
на валута (при съответното разрешение), търговия
с високо- и нискоалкохолни напитки и цигари
(след съответни разрешителни). Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Албена Цацова Шавель, която го управлява и
представлява.
613
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 2297/2005 вписа промени за
„ТИЙМР3 – България“ – ООД: вписва промяна на
наименованието на „Спринг консултинг“ – ООД;
заличава като съдружник „Бокс – групен АПС“.
614
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5643/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Керамика – Варна“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Тодор Радев Пенев 9, ет. 6, ап. 20, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
извършване на СМР, търговия с благородни метали
и скъпоценни камъни, счетоводни, консултантски
и административни услуги, отдаване под наем
на дълготрайни материални активи, производство, реализация, обработка на селскостопанска
продукция и други стоки, туристическа дейност,
търговия с черни и цветни метали, строителство,
проектиране и инвестиране в построяване на
сгради, покупко-продажба на недвижими имоти, транспорт на пътници и товари по суша и
море в страната и в чужбина, хотелиерство и
ресторантьорство, търговско представителство
и посредничество, производство на продукция
с техническо предназначение, инженерингова,
лизингова, комисионна, складова и ремонтна
дейност, услуги за обслужване на МПС и други
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Кука Ремзиян и Валентина Емилова
Владимирова, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
615
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 3201/98 вписа промени
за „Амбулатория – стоматологичен център за
специализирана стоматологична помощ Даковски“ – ЕООД: вписва ново наименование: „Дентален център д-р Даковски“ – ЕООД; вписва нов
предмет на дейност: оказване на дентална помощ,
включваща първична извънболнична дентална
помощ и специализирана извънболнична дентална
помощ на пациентите чрез прилагане на съвременни диагностични и лечебни методи в областта
на терапевтичната, хирургичната, ортопедичната,
детската дентална помощ, ортодонтия, естетично
зъбопротезиране, профилактика и лечение на
лигавичните заболявания.
616
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
15.ХI.2007 г. по ф.д. № 4311/99 вписа промени
за „Стоматологичен център I Варна“ – ЕООД:
вписва ново наименование: „Дентален център I
Варна“ – ЕООД; вписва нов предмет на дейност:
осъществяване на специализирана извънболнична
помощ и на първична дентална помощ.
617
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5800/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Елитер“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Генерал
Столетов 10, ет. 2, ап. 3 и с предмет на дейност:
производство и покупка на стоки и услуги с цел
продажба, търговско представителство и посредничество, спедиционна, комисионна, складова и
лизингова дейност, външноикономическа дейност,
рекламна, импресарска и програмна дейност,
транспорт на пътници и товари в страната и в
чужбина, хотелиерство и ресторантьорство (след
лиценз), вътрешен и международен туризъм,
вкл. туроператорска и турагентска дейност (след
лиценз), сделки с интелектуална собственост (по
надлежния ред), предоставяне на всякакви услуги,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Евгени Димитров Митев, Данко Георгиев Калчев и Йорданка Генова
Митева и се управлява и представлява от Евгени
Димитров Митев.
618
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ с решение
от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 1248/2005 вписа промени
за „Интерагро“ – АД: заличава като членове на
съвета на директорите Пламен Господинов Панайотов и Ивайло Красимиров Иванов и вписва
като такива Ваня Добрева Добрева и Зорница
Тодорова Стоянова; приема и прилага годишен
счетоводен отчет за 2006 г.
619
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5657/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пи – мото5“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
ул. Хан Аспарух 34, ет. 3, ап. 6, и с предмет на
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дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, импорт,
експорт и реекспорт, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, комплексно изпълнение на сгради, инженерни обекти в страната и
в чужбина, ремонт и реконструкция на обекти,
проучване и внедряване на нови технологии в
строителството, инженерингова дейност и маркетинг в строителството и предприемачество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
търговско представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица, сделки с интелектуална собственост и
произведения на изкуството, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Дейвид Норман Линч, който го управлява и
представлява.
620
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5430/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Мо – Ни 2001“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Младост, бл.
117А, вх. 4, ет. 8, ап. 14, и с предмет на дейност:
товарен автомобилен транспорт, търговия с разнообразни стоки на едро и дребно, внос и износ,
ресторантьорство и хотелиерство (след лицензиране), рекламна дейност, почистване на офиси,
домове, консултантска и информационна дейност,
посредническа дейност при покупко-продажба
на недвижими имоти, производство и монтаж
на алуминиева и друга дограма, таксиметрова
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, строително-монтажни работи,
строителна дейност, производство и реализация
на промишлена и селскостопанска продукция,
транспортна дейност в страната и в чужбина със
собствени и наети транспортни средства, складови
сделки, както и всякаква друга незабранена със
закон дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Парашкева Ангелова Станчева
и Стамен Манолов Станчев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
621
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 174, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5802/2007 вписа в регистъра за търговски дружества акционерно дружество „Кешфлоу“ – АД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Генерал Колев 49, вх. А,
ет. 2, ап. 3, и с предмет на дейност: търговия с
финансови инструменти за собствена сметка без
извършване на дейност като маркет-мейкър и без
извършване на търговия с финансови инструменти
за собствена сметка извън регулирания пазар или
многостранна система за търговия на организирана, периодична и систематична основа чрез
осигуряване на система за търговия, достъпна за
трети лица, с цел търгуване с тях. Дружеството
е с капитал 50 000 лв., разпределен в 50 000
поименни акции с номинал 1 лв., управлява се
от съвет на директорите в състав: Маргарита
Петкова Динева, Петър Константинов Динев и
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Пламен Петков Аврамов, и се представлява от
председателя на съвета на директорите Маргарита
Петкова Динева и изпълнителния член Петър
Константинов Динев заедно.
622
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 14.ХI.2007 г. по ф.д. № 1611/2007 вписа промени за „Графтън Юръп“ – ООД: заличава като
съдружници Марк Джейсън Хюстоун и Анна
Сергеевна Хюстоун; заличава като управител и
представляващ Анна Сергеевна Хюстоун; вписва
като съдружници Делвил Ведо Норман Уошингтон и Калапарампил Джейкъб Коши; вписва
като управител и представляващ Калапарампил
Джейкъб Коши.
623
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5297/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество
с ограничена отговорност „Д-р Манолова и
сие – групова практика за специализирана медицинска помощ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, бул. Владислав Варненчик 189,
бл. 25, вх. Г-Д, партер, и с предмет на дейност:
групова практика за специализирана медицинска
помощ, лечебно-профилактична, специализирана
извънболнична медицинска дейност, свързана с
диагностика и лечение на очните заболявания,
търговски сделки за нуждите на осъществяваната
медицинска дейност и за обслужване на пациентите. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Яна Манолова Манолова и Веска
Тодорова Тодорова-Димитрова и се управлява и
представлява от Яна Манолова Манолова.
624
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5455/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Кар сервиз 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Д-р
Железкова 16, и с предмет на дейност: автосервиз,
автомивка, подмяна и баланс на гуми и ходови
части на автомобили, автобояджийски и автотенекеджийски услуги, ремонт на автомобили,
внос-износ на нови и употребявани автомобили,
стоки, машини и съоръжения и търговия с тях,
производство, изкупуване, преработка и търговия
със селскостопанска продукция, превоз и спедиция
в страната и в чужбина, комисионна, лизингова,
рекламна, информационна, издателска, видео- и
звукозаписна дейност, складова дейност, туристически, хотелиерски и ресторантьорски услуги,
търговско представителство и посредничество,
дейност по Кодекса за търговското мореплаване,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
обзавеждане и продажба на недвижими имоти,
строително-ремонтна дейност, предприемачество,
услуги на населението, търговия на едро и дребно.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Илия Танев Чобанов, Любен Гаврилов Ларгов
и Мирослав Гаврилов Ларгов и се управлява и
представлява от Илия Танев Чобанов и Мирослав
Гаврилов Ларгов заедно и поотделно.
625
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 5498/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Топ енерджи“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ружа 8, ет. 3, ап. 13, и с предмет на дейност: изграждане на електрически инсталации, вътрешнои външнотърговска дейност, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски сделки или сделки по предоставяне на други услуги,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, лизинг,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, счетоводно обслужване,
специализирани устни и писмени консултации
в областта на счетоводната отчетност, всякакви
услуги за населението, производство и търговия с
хранителни и промишлени стоки и селскостопанска продукция. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Павел Георгиев
Атанасов, който го управлява и представлява.
626
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 4167/2005 вписа промяна
за „Вайшиа бийч (България)“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Петър Василев
Петров и вписва като такъв Дан Рошка-Миелус.
627
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2928/2005 вписа промяна
за „Емералд бийч (България)“ – ЕООД: заличава
като управител и представляващ Петър Василев
Петров и вписва като такъв Дан Рошка-Миелус.
628
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5832/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еф инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Сливница 10, ет. 2, и с предмет на дейност:
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
посреднически услуги при покупко-продажба,
замяна и отдаване под наем на недвижими имоти,
строителни, строително-ремонтни и проектантски
услуги, хотелиерство и ресторантьорство (след
получаване на лиценз), покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, комисионни, спедиционни и превозни сделки и услуги, рекламни и
информационни услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Филка Златева Колева, която го управлява и представлява.
629
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5700/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Маялу холанд“ – ООД,
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със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Драгоман 9, ет. 3, и с предмет на дейност: вътрешно и външнотърговска дейност, консултантска
дейност и услуги, експертна дейност, търговско
представителство и посредничество, туристическа
дейност (след лиценз), маркетинг и мениджмънт
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Йоханес Клеменс Антониус Фан
Дер Фелдт и Елс Фан Дер Фелд-Фан Ден Бош,
които го управляват и представляват заедно и
поотделно.
630
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
21.ХI.2007 г. по ф.д. № 4126/2006 вписа промяна
за „Риълти Ийст“ – ЕООД: вписва нов адрес на
управление: Варна, ул. Петър Енчев 21.
631
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 5846/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мап“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Братя
Бъкстон 1, ап. 14, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и
други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Александр Георг Пересин, който го
управлява и представлява.
632
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5513/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Триста“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл.
68, вх. В, ет. 5, ап. 57, и с предмет на дейност:
производство на сток и и усл у ги, т ърговско
представителство и посредничество, строителна,
монтажна и ремонтна дейност, вкл. ремонт на
автомобили, автотенекеджийски и бояджийски
услуги, покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
организиране и извършване на превоз на пътници
и товари в страната и в чужбина (след лиценз),
външнотърговска дейност, рекламни и информационни услуги, комисионни сделки, туристически
услуги, хотелиерство и ресторантьорство, сделки
с интелектуална собственост, инвеститорска и
снабдителска дейност. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Ивелин Людмилов Михайлов и Николай Тодоров Хитов и се управлява
и представлява от Ивелин Людмилов Михайлов.
633
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5935/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Наталия
Симонска – 66“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ул. Бук 3, ет. 6, ап. 11, и с
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предмет на дейност: търговия на едро и дребно,
търговия с лекарствени продукти, експорт и
импорт, производство и търговия със селскостопански продукти, транспортни услуги, автотенекеджийски услуги, търговско посредничество и
представителство, комисионна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на
капитала Наталия Радкова Симонска, която го
управлява и представлява.
634
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5871/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Термоинвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Бриз, УПИ 5-311, кв. 73, 21М, и с предмет на
дейност: покупко-продажба и посредничество
при покупко-продажба на недвижими имоти,
вътрешно- и външнотърговска дейност, ресторантьорство, транспортна и туристическа дейност,
дистрибуторство и посредничество, рекламна,
информационна дейност, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Гедиминас Гришкус и Ирена
Аркадиева и се управлява и представлява от
Гедиминас Гришкус.
635
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5601/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Агрострой 76“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Три уши 12, ет. 3, ап. 5, и с предмет на дейност:
търговска дейност – внос и износ, търговия на
едро и дребно, търговско представителство и
посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, комисионна,
складова, лизингова, рекламна, информационна,
дистрибуторска дейност, вътрешен и международен туризъм (след лиценз), ресторантьорска
и хотелиерска дейност (след лиценз), обществен превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина (след лиценз), покупка, строеж и обзавеждане на всякакви недвижими имоти с цел
продажба или отдаване под наем. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Пламен Андонов Проданов, който го управлява
и представлява.
636
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 119, ал. 2 ТЗ с
решение от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4785/96 вписа промени за „Темп“ – ООД: вписва промяна
във фирмата на „Темп“ – ЕООД; заличава като
съдружници Иван Стоянов Иванов, Силвиян
Иванов Стоянов и Ина Иванова Милева; заличава
като управител и представляващ Иван Стоянов
Иванов; вписва като едноличен собственик, управител и представляващ Сейед Реза Пур Реза;
вписва ново седалище и адрес на управление:
с. Стожер, област Добрич, ул. Стара планина 9.
637
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5852/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Пауър 07“ – ЕООД, със

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

седалище и адрес на управление с. Звездица, ул.
Орион 7, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски
услуги, селски туризъм, транспортни услуги (след
лиценз), ресторантьорство (след лиценз), покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, външно- и вътрешнотърговска
дейност, проектиране и строителство на жилищни
и промишлени обекти, отдаване на недвижими
имоти под наем, мениджмънт, маркетинг, консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Светла Костадинова
Великова, която го управлява и представлява.
638
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5809/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стойките 12“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Приселци, община
Аврен, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт и
Тимоти Андре Милорит, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
639
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5810/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стойките 11“ – ООД, със седалище и адрес на управление с. Приселци, община
Аврен, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт и
Тимоти Андре Милорит, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
640
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5811/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стойките 9“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Приселци, община
Аврен, и с предмет на дейност: покупка на стоки
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или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт и
Тимоти Андре Милорит, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
641
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5806/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стойките 8“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Приселци, община
Аврен, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт и
Тимоти Андре Милорит, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
642
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5807/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стойките 6“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Приселци, община
Аврен, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт и
Тимоти Андре Милорит, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
643
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5808/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стойките 4“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Приселци, община
Аврен, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
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на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт и
Тимоти Андре Милорит, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
644
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5781/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Стойките 3“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Приселци, община
Аврен, и с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, външно- и вътрешнотърговска дейност, проектиране и строителство на
жилищни и промишлени обекти, инженеринг,
консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Иън Браян Хънт и
Тимоти Андре Милорит, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
645
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 5843/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Сизиф – Лигас“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Неофит Рилски 29, и с предмет на дейност: строителство, ремонт и обзавеждане на недвижими
имоти, маркетинкова дейност, търговия в страната
и в чужбина с движимо и недвижимо имущество, предприемачество на недвижими имоти,
търговско представителство и посредничество,
посредническа дейност при покупко-продажба
на недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници „Сизиф Инвест“ – ООД,
и „Лигас“ – ООД, и се управлява и представлява
от Сийка Георгиева Стоянова и Нели Божидарова
Цветкова заедно и поотделно.
646
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5485/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Паркетекс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление с. Гроздьово, ул. Петър
Маринов 2, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
производство на стоки с цел продажба, услуги
в областта на бита, промишлеността и селското
стопанство, услуги по покупко-продажба, замяна
и отдаване под наем на недвижими имоти, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
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с цел продажба, транспортна дейност – товарни
превози в страната и в чужбина, таксиметрова,
складова, селскостопанска и сервизна дейност,
хотелиерска, туристическа и ресторантьорска
дейност, търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, търговско
представителство и посредничество, развлекателни и хазартни игри, сделки с интелектуалната
собственост, като дейностите, за които се изискват
разрешителни и лизенции, след получаването
им. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Евангелос Константинос Харанис и
Петър Димитров Петров, които го управляват и
представляват заедно и поотделно.
647
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5823/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мобил кар“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Владислав Варненчик, бл. 206, вх. 3, ет. 4, ап.
76, и с предмет на дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност – реекспорт, търговско
представителство на български и чуждестранни
физически и юридически лица, ресторантьорство,
специализирана транспортна дейност, пътна помощ, хотелиерска и туристическа дейност (след
лиценз), охранителна дейност (след лиценз),
информационна, програмна, импресарска и рекламна дейност, битови и комунални услуги за
населението, сделки с интелектуална собственост,
строителство и строително предприемачество, търговия с недвижими имоти, отдаване под наем на
недвижимо и движимо имущество, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, строително-монтажни
дейности, в т.ч. проектиране и техническо обслужване, В и К услуги, електроремонтни работи,
хазартна дейност (след лиценз), заложна къща и
др. Дружеството е с капитал 5000 лв., собственик на капитала е Янка Маринова Маринова и
се управлява и представлява от Янка Маринова
Маринова.
648
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5715/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Анджели“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Мадара 27, бл. 9,
вх. А, ет. 2, ап. 5, и с предмет на дейност: търговия на едро и дребно, вкл. оказионна, в страната
и в чужбина със стоки и вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, търговско посредничество и представителство, внос и износ.
Дружеството е с капитал 10 000 лв., със съдружници Ангел Иванов Иванов и Даниела Йорданова Стоилова и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
649
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5783/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Лаура 2007“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ж.к. Владислав
Варненчик, бл. 230, вх. 7, ет. 6, ап. 18, и с пред-
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мет на дейност: търговия с движими вещи и
недвижими имоти, търговска дейност в страната
и в чужбина, посредническа и комисионерска
дейност, представителство и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
комисионна, спедиционна, складова, рекламна и
лизингова дейност, мениджмънт, консултантски
услуги, хотелиерска и ресторантьорска дейност,
производство и търговия с хранителни изделия и
напитки, сделки с интелектуална собственост и
произведения на изкуството (за всяка от дейностите след съответно разрешение на компетентния
орган). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Борислав Георгиев Стоянов, Красен
Николаев Николов, Генадий Христов Атанасов
и Пламен Георгиев Минчев и се управлява и
представлява от Борислав Георгиев Стоянов.
650
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 23.ХI.2007 г. по ф.д. № 5542/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Бенима“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, бул. Цар
Освободител 37, вх. Б, ет. 4, ап. 37, и с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, производство и търговия с мебели,
строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна и
ремонтна дейност, търговска дейност в страната
и в чужбина, импорт, експорт и реекспорт на
стоки и суровини, представителство и агентство
на местни и чуждестранни лица в страната и в
чужбина, рекламна дейност, мениджмънт, консултантски и програмни услуги, хотелиерска и
ресторантьорска дейност, сделки с интелектуална
собственост и произведения на изкуството (след
съответно разрешение на компетентните органи).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Пламена Кирилова Нейкова и Николай
Иванов Арнаудов и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
651
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 2427/2005 вписа промяна
за „Парацелз“ – ЕООД: вписва нов предмет
на дейност: търговия на дребно с лекарствени
продукти в хуманитарната медицина съгласно
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (ЗЛПХМ).
652
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5597/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Мира 13“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Места
38, ет. 4, и с предмет на дейност: фризьорски услуги и обучение на персонал, козметични услуги
и обучение на персонал, педикюр, маникюр и
обучение на персонал, фитнес, спортна дейност
и школи за обучение в зали и на открито, ремонт
и строителство на недвижими имоти, производство на стоки с цел продажба, комисионна,
спедиционна дейност, търговско представителство
и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна,
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импресарска дейност, сделки с интелектуална
собственост, импорт, експорт, реекспорт, външнотърговска дейност (след получаване на лиценз
за тези, за които е необходимо). Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Миглена Недкова Стоянова, която го управлява
и представлява.
653
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5329/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Рентал“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Велес 20, ет. 3, ап. 3, и с предмет на дейност:
покупко-продажба и отдаване под наем на движими и недвижими вещи и имоти, строителномонтажна, ремонтна и проектантска дейност,
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
посредничество и представителство в страната и
в чужбина, комисионна, спедиционна, складова,
консултантска, маркетингова, рекламна, информационна, лизингова дейност, производствена
дейност, комплексна хотелиерска, ресторантьорска, туроператорска и туристическа дейност (след
лиценз) в страната и в чужбина, транспортна
дейност. Дружеството е с капитал 100 000 лв., със
собственик на капитала Пламен Станков Иванов,
който го управлява и представлява.
654
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5640/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Крисиарт“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл.
18, вх. 5, ет. 8, ап. 125, и с предмет на дейност:
производство на рамки за картини, търговия на
едро и дребно, продажба на стоки от собствено
производство, вътрешно- и външнотърговска
дейност в страната и в чужбина, консултантска дейност и дизайн, интериорна декорация и
обзавеждане, предприемаческа дейност, посредничество и търговско представителство между
български и чуждестранни фирми, комисионна,
спедиционна и транспортна дейност. Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници Румен
Тодоров Тодоров и Христина Иванова Тодорова
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
655
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5903/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Услуги“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Гривица, бл. 10,
ет. 4, ап. 27, и с предмет на дейност: търговска
дейност – внос и износ, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, консултантска дейност, производство и реализация на промишлени,
хранителни и селскостопански стоки в страната
и в чужбина, транспортна дейност – превоз на
пътници и товари в страната и в чужбина, ресторантьорска и хотелиерска дейност (след лиценз),
търговско представителство и посредничество,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, сделки с интелектуална
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собственост, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, складови сделки, рекламни и информационни услуги, строителство и проектиране, В
и К услуги, ел. услуги, химическо почистване,
боядисване и пране, фризьорски и козметични
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Красимир Стефанов Ангелов и Мария
Христева Ангелова и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
656
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5522/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Инвест строй билд“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Чайка, бл. 34, вх. Б, ап. 35, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, производство, битови услуги на гражданите, покупко-продажба и отдаване под наем
на недвижими имоти и движима собственост,
комплексна строително-монтажна и проектантска дейност (след получаване на изискваното по
закон разрешение за извършване на съответната
дейност). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Николай Недков Николов и Георги
Костадинов Димитров и се управлява и представлява от Николай Недков Николов.
657
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5453/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Еги 88“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Македония 87, вх. А, ап. 128, и с предмет на дейност:
търговия на едро и дребно, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, търговия с художествени произведения, външноикономическа
дейност – внос, износ, реекспорт, бартерни сделки
в страната, в свободните икономически зони и
в чужбина, търговия, представителство на български и чуждестранни фирми, производство и
търговия със селскостопанска продукция и цветя,
търговско представителство и посредничество,
сделки с интелектуална собственост, рекламни,
информационни, програмни или други услуги,
комисионни, превозни и спедиционни сделки,
хотелиерски, туристически услуги (след лиценз),
проектиране, покупка, строеж, обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Егдание Осман Али, който го управлява и
представлява.
658
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5820/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Вега брокерс“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Битоля 12, партер,
и с предмет на дейност: застрахователен брокер,
строително предприемачество, проучване, проектиране, строителна, инвеститорска, монтажна
и ремонтна дейност, търговия с движими вещи и
недвижими имоти, софтуер и хардуер, търговска
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дейност в страната и в чужбина, импорт, експорт
и реекспорт на стоки и суровини, карго дейност,
производство и търговия със строителни и промишлени изделия, посредническа и комисионерска
дейност, представителство и агентство на местни
и чуждестранни лица в страната и в чужбина,
комисионна, спедиционна, складова, рекламна и
лизингова дейност, мениджмънт, консултантски
услуги, хотелиерска и ресторантьорска дейност
(след съответно разрешение), сделки с интелектуална собственост и произведения на изкуството.
Дружеството е с капитал 6000 лв., със съдружници
Георги Любомиров Цветков, Антон Иванов Иванов и Венета Андреева Чакърова и се управлява
и представлява от Магдалена Янкова Фърчанова.
659
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
19.ХI.2007 г. по ф.д. № 5596/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Евротранс 99“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Младост, бл. 150, вх. 8, ет. 8, ап. 24, и с предмет
на дейност: производство и покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерство и
ресторантьорство, туристическа и туроператорска дейност, мениджмънт, маркетинг и реклама,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, внос, износ и реекспорт на
стоки, суровини и изделия, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни
физически и юридически лица, производство,
изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, промишлени
стоки и предмети на бита, строителна, строително-монтажна и ремонтна дейност (след издаване
на лиценз за дейностите, за които се изисква).
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Светла Николова Кирилова, която
го управлява и представлява.
660
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5694/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ес Джи
компютри“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Вяра 161А, и с предмет на
дейност: търговия с компютърна и офис техника,
сервиз на компютри и офис техника, дизайн и
предпечатна подготовка, печат, полиграфически
услуги, търговия с полиграфически материали, фотография, издателска дейност, рекламна
дейност, търговия със сувенири и канцеларски
материали, внос, износ и реекспорт на стоки,
суровини, изделия и полиграфически машини
и консумативи, вътрешно- и външнотърговска
дейност с компютърни компоненти и периферия.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Георги Неделчев Георгиев, който го
управлява и представлява.
661
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5679/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично друже-
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ство с ограничена отговорност „КВД“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Професор Державин 15, ет. 4, ап. 16, и с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и агентство, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, услуги в областта на бита, промишлеността и селското стопанство, пътнически
и товарен транспорт, туристическа, хотелиерска
и ресторантьорска дейност (след получаване на
необходимите разрешителни), покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредническа дейност при покупко-продажба на
недвижими имоти и наемни отношения, консултантски услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Веселин Димов
Джамбазов, който го управлява и представлява.
662
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.ХI.2007 г.
по ф.д. № 4358/93 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Елена“ – АД: допълва
предмета на дейност със „строителство на недвижими имоти, извършване на строителномонтажни работи“.
663
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4781/2007 вписа промяна
за „Голд милк – БИИ“ – ЕООД: заличава като
едноличен собственик, управител и представляващ
Тодор Атанасов Атанасов; вписва като едноличен
собственик, управител и представляващ Цветана
Николова Николова.
664
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5568/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Платина“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Константин Иречек 20, ет. 4, ап. 12, и с предмет
на дейност: търговия на едро и дребно, вкл.
оказионна, със стоки и вещи в първоначален,
преработен или обработен вид, хотелиерство
и ресторантьорство (след лиценз), вътрешен и
международен туризъм (след лиценз), търговско
представителство и посредничество в страната и
в чужбина, производство и обработка на селскостопанска продукция, промишлени и хранителни
стоки, вътрешно- и външнотърговска дейност, покупко-продажба на недвижими имоти, транспорт
на пътници и товари, импресарска и рекламна
дейност, преводачески услуги. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Стефка Спиридонова Вълчева, която го управлява
и представлява.
665
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5773/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Булпрогрес“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Неофит Бозвели 3, ет. 4, офис 14, и с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален или преработен вид, транспортни и
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спедиторски услуги, търговско представителство
и посредничество, туризъм, ресторантьорство и
хотелиерство (след лиценз), бартер, консултантска и посредническа дейност при продажба и
отдаване под наем на недвижими имоти и МПС
(след лиценз), покупка, строеж и обзавеждане
на недвижими имоти, комисионна, спедиционна и складова дейност, търговия и сервиз на
компютърна и офис техника. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Радослав Христов Тошков, който го управлява
и представлява.
666
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 5274/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Самостоятелна медико-техническа лаборатория Житан“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Христо Македонски 16, и с предмет на дейност:
зъботехнически услуги, свързани с профила на
лабораторията. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със собственик на капитала Живко Георгиев
Господинов, който го управлява и представлява.
667
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5668/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Маринекс – 999“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Петър Райчев 36, вх. Д, ет.
2, ап. 93, и с предмет на дейност: строителство,
вътрешна и международна транспортна и таксиметрова дейност за превоз на пътници и товари,
пътна помощ, туристическа и туроператорска
дейност, всички видове услуги за населението, производство и търговия с хранителни и промишлени
стоки и селскостопанска продукция, търговско
представителство, агентство и посредничество,
вътрешна и външна търговия. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Апостол Иванов Петров, който го управлява и
представлява.
668
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5791/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амадеус 10“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Осми приморски полк 128, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
туристическа, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти, строителна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Диана Иванова Шепърд, която го
управлява и представлява.
669
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5794/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амадеус 8“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
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бул. Осми приморски полк 128, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
туристическа, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти, строителна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Диана Иванова Шепърд, която го
управлява и представлява.
670
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5792/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амадеус 7“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Осми приморски полк 128, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
туристическа, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти, строителна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Диана Иванова Шепърд, която го
управлява и представлява.
671
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5793/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Амадеус 9“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна,
бул. Осми приморски полк 128, и с предмет на
дейност: вътрешно- и външнотърговска дейност,
търговско представителство и посредничество,
туристическа, рекламна дейност, хотелиерство
и ресторантьорство, транспортна дейност, покупко-продажба на имоти, строителна дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Диана Иванова Шепърд, която го
управлява и представлява.
672
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5462/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Кралекс“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Граф
Воронцов 14, и с предмет на дейност: производство, продажба и монтаж на декоративни облицовки и орнаменти, строителна, инвеститорска,
монтажна и ремонтна дейност, посредничество
при покупко-продажба, наеми и управление на
недвижими имоти, търговска дейност на едро
и дребно в сраната и в чужбина, продажба на
стоки от собствено производство, търговия с
потребителски стоки, импорт, експорт и реекспорт на стоки и суровини, посредническа и комисионерска дейност, комисионна, спедиционна,
складова, рекламна и лизингова дейност, услуги в
областта на счетоводното, данъчното, трудовото,
митническото законодателство, организиране на
счетоводно отчитане и съставяне на финансови
отчети по Закона за счетоводството, хотелиерска,
ресторантьорска дейност (след съответно разрешение), подготовка и депозиране пред надлежен
орган на заявления, молби и др., административни,
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консултантски услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Стоян Христов Митев, който го управлява и представлява.
673
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 2976/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Авесста
билдинг“ – ООД: заличава като съдружник Веска
Иванова Иванова и вписва като такъв Христо
Ботев Томов; вписва ново наименование: „Авеста хънтинг“ – ООД; вписва нов учредителен
акт; вписва нов предмет на дейност: външна
и вътрешна търговия, консултантска дейност,
посредничество, отдаване под наем и търговия
с недвижими имоти, покупка на недвижими
имоти, строителство и/или обзавеждане с цел
продажба, научноизследователска дейност, проектиране, производство, монтаж и сервиз, както
и търговия с всякакви средства за производство
и технологии за тях, предназначени за всички
стопански отрасли, резервни части и екипировка,
търговия с петролни продукти, производствени и
непроизводствени услуги, разрешени от законодателството, организиране и провеждане на ловен
туризъм, дейности, свързани със стопанисване,
опазване и ползване на дивеч, добиване на ловни
трофеи и дивечови продукти.
674
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5625/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сънрайс 07“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Зеленика 16, и с предмет на дейност: вътрешно- и
външнотърговска дейност със стоки от всякакъв
вид, импорт, експорт и реекспорт, спедиционна и
складова дейност, търговско представителство и
посредничество, рекламна дейност, транспортна
дейност – превоз на пътници и товари в страната
и в чужбина, производство и реализация на промишлени стоки и стоки за бита, ресторантьорска
и хотелиерска дейност, проектиране, строителноремонтни и строително-монтажни услуги, като
всички дейности, които изискват лиценз, ще бъдат
упражнявани след лицензиране. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Ивайла Иванова Иванова, която го управлява и
представлява.
675
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.ХII.2007 г. по ф.д. № 5598/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Криснел – КН“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Св. Иван
Рилски, бл. 28, вх. А, ет. 1, ап. 3, и с предмет
на дейност: търговска дейност в страната и в
чужбина, търговско представителство и посредничество, покупка на стоки с цел продажба или
отдаване под наем в първоначален, преработен
или обработен вид, производство и реализация
на селскостопанска продукция, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
транспортна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност, ремонтна дейност, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж и
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обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
или отдаване под наем. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Нели Атанасова Петрова и Кристиян Петров Петров и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
676
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5965/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Вема – стил“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ж.к.
Дружба, бл. 2, вх. А, ет. 3, ап. 8, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, търговия с конфекционни изделия,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически (след получаване на
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
шивашки или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизинг. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Ваньо Георгиев Гайдарджиев, който го управлява и представлява.
677
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 273, ал. 1 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 655/93 вписа заличаване
на „АК – 93“ – ООД.
678
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 4674/2007 вписа промяна за
„Алтаир инвест“ – ООД: вписва като съдружник
Исак Скобло.
679
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
23.ХI.2007 г. по ф.д. № 4201/2006 вписа промяна
за „Ванда и Ко интернешънъл“ – ООД: вписва
нов адрес на управление – Варна, бул. Съборни
22, ет. 3.
680
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.ХI.2007 г. по ф.д. № 5787/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Виза сити“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Генерал Гурко 84, ет. 1, ап. 3, и с предмет на дейност: търговска дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество при
информиране и наемане на работа в страната и в
чужбина (след получаване на съответен лиценз),
консултантски, информационни и рекламни услуги в сферата на строителството, туроператорска и
туристическа агентска дейност (след получаване на
съответен лиценз), преводи от и на чужди езици.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Валентина Христова Пенчева, която
го управлява и представлява.
681
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 5882/2007 вписа в регистъра
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за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Зариба“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Осми ноември 7,
и с предмет на дейност: разработка на софтуер,
покупка и продажба на софтуерни продукти,
търговия с обекти на интелектуалната собственост, авторски и лицензионни права, маркетинг,
представителство на български и чуждестранни
лица, посредничество, сделки с недвижимо имущество, консултантска, рекламна и информационна
дейност, всички други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Радостин Божидаров Петров
и Галин Александров Динков и се управлява и
представлява от Веселин Димитров Демиров.
682
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава,
че провереният и приет от общото събрание на
акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г.
на „Варна – консерв“ – АД, по ф.д. № 2907/96 е
представен в търговския регистър.
683
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5970/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Алтея 5“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Мадара 7, ет.
7, ап. 30, и с предмет на дейност: покупка и/
или производство на стоки и други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговия с хранителни и промишлени стоки, търговия с цигари и алкохол и
други лицензни стоки (след лиценз), търговия с
пакетирани стоки, складова, разносна дейност,
покупка, строеж и/или ремонт на дълготрайни
активи с цел експлоатация, продажба, отдаване
под наем, транспортна дейност (след лиценз),
търговия и дистрибуция в страната и в чужбина.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Галя Петрова Петрова и Дойчин Вълчев Петров
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
684
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
26.ХI.2007 г. по ф.д. № 4214/2005 вписа промени
за „Булгариенмадсен“ – ООД: вписва ново наименование: „ГудлайфБългария“ – ЕООД; заличава
като съдружник Ивияна Костова Николова-Мадсен; заличава като управител и представляващ
Ивияна Костова Николова-Мадсен; вписва като
управител и представляващ Хенрик Бйерегорд
Мадсен.
685
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5697/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Ен Ди Джи Марина
хилс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Райно Попович 6, ет. 5, ап. 6,
и с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти – земи и/или сгради, изграждане
на нови или ремонт и реконструкция на сгради,
търговско посредничество, експлоатация и/или
менажиране на жилищни, административни,
хотелски или производствени имоти, вътрешна и
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външна търговия, транспорт, туризъм и обществено хранене, консултантска дейност, производство на стоки и услуги. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала „Скандинав
инвест“ – ООД, и се управлява и представлява
от Мортен Педерсен, Рене Расмусен и Хенрик
Бйерегорд Мадсен заедно и поотделно.
927
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
12.ХI.2007 г. по ф.д. № 5590/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Мелник“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Яребична 3, ет. 4, ап. 30, и с предмет на дейност:
търговска дейност в страната и в чужбина, външноикономическа дейност, търговия на едро и дребно
с потребителски стоки, складова, консултантска,
пласментна, рекламна, маркетингова, комисионна, лизингова, сервизна, ремонтна и селскостопанска дейност, търговско представителство и
посредничество, агентство, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, услуги в областта
на бита, промишлеността и селското стопанство,
производство на стоки с цел продажба, транспортна, спедиторска, хотелиерска, ресторантьорска,
туристическа дейност (след съответното разрешение), туроператорска и турагентска дейност (след
съответното разрешение), внос, износ и търговия
с леки и товарни автомобили и резервни части за
тях (след съответното разрешение), таксиметрова
дейност (след съответното разрешение), сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж, обзавеждане и продажба на посочените недвижими
имоти, разработване на софтуерни продукти и
продажба на софтуерни продукти. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Олег Иванович Мелник, който го управлява и
представлява.
928
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5483/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Медицински
център – д-р Янков“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Варна, бул. Цар Освободител
35, ет. 1, ап. 2, и с предмет на дейност: извънболнична медицинска помощ. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Даниел Веселов Янков, който го управлява и
представлява.
929
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5974/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Айлиф“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Ружа 8, ап. 60, и с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, строителна дейност,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и ресторантьорство,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги, покупка, строеж или об-
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завеждане на недвижими имоти с цел продажба.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със съдружници
Айхан Билгин и Айше Билгин и се управлява и
представлява от Айхан Билгин.
930
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ съобщава, че провереният и приет от общото събрание на акционерите годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Христо Ботев инвест“ – АД, по ф.д. № 4542/96
е представен в търговския регистър.
931
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5380/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена отговорност „Да – Ен“ – ООД, със седалище и адрес
на управление Варна, ж.к. Владислав Варненчик,
бл. 10, вх. 3, ет. 7, ап. 57, и с предмет на дейност:
вътрешно- и външнотърговска дейност, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, лизинг,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, електрически услуги и ремонти, В
и К услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Данаил Константинов Щерев и
Пенчо Тодоров Александров и се управлява и
представлява от Данаил Константинов Щерев.
932
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.ХI.2007 г. по ф.д. № 3621/2007 вписа промяна
за „Фор ъп сълюшънс“ – ООД: допълва предмета
на дейност с „посредническа дейност по наемане
на работа в Република България и в чужбина и
на моряци“.
933
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5762/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Амбулатория за групова практика за първична дентална помощ – д-р
Маринов – д-р Стойкова“ – ООД, със седалище
и адрес на управление Варна, ул. Струга 21,
ет. 5, ап. 9, и с предмет на дейност: първична
извънболнична медицинска помощ по дентална
медицина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Петър Владимиров Маринов
и Елена Константинова Стойкова-Маринова и
се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
934
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5101/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джиаджиа“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Преспа 11, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
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продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, стоков
контрол, сделки с интелектуална собственост,
ресторантьорска дейност (след лиценз), хотелиерски и туристически услуги (след лиценз),
туроператорска дейност (след лиценз), рекламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
транспортна дейност (след лиценз), посредническа
дейност по наемане на работа в страната а и в
чужбина (след лиценз). Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Мишел
Джиаджиа, който го управлява и представлява.
935
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
4.ХII.2007 г. по ф.д. № 5971/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Райков“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ж.к. Възраждане, бл. 47, вх. 7, ет. 2, ап. 149, и с предмет
на дейност: покупка, строеж, реконструкция,
реновация и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, строителство, озеленяване,
консултантски услуги в областта на дизайна и
строителството, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни сделки, транспортна
дейност, в т.ч. спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни и
други услуги, лизингова дейност. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Радослав Иванов Райков, който го управлява и
представлява.
936
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5735/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Джон Силвър“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление гр. Аксаково,
ул. Роза 30, и с предмет на дейност: търговия и
производство с благородни метали, проектантска 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, ресторантьорска, т у роператорска дейност (след
лиценз), рекламна, информационна, програмна,
импресарска или предоставяне на услуги, сделки
с интелектуална собственост, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
легализирана преводаческа дейност (след лиценз),
посредническа дейност при наемане на работна
ръка в страната и в чужбина (след издаване на
лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Младен Янакиев Кънев,
който го управлява и представлява.
937
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.ХI.2007 г. по ф.д. № 1007/2005 вписа промени
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за „Николаев“ – ЕООД: заличава като едноличен
собственик и управител Димитър Николаев Димитров и вписва като такъв Станислав Митков
Тонев; вписва нов адрес на управление – ж.к.
Възраждане, бл. 57, вх. 1, ет. 2, ап. 4; допълва
предмета на дейност с „фризьорство и козметични
услуги, спедиторски услуги и посредничество,
международен транспорт“.
938
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 4.ХII.2007 г. по ф.д. № 4227/97 вписа промени
за „Еко – инвест – 70“ – ООД: заличава като
съдружник Леонора Миронова Дерменджиева
и вписва като такъв „Фактор инвест“ – ЕООД;
заличава като управител и представляващ Валентин Илиев Маринов и вписва като такъв
Пенка Богданова Сталева; вписва нов адрес на
управление – ул. Дунав 2, Офис център, ет. 3.
939
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5966/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Център за холистична
медицина доктор Фурнаджиев“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Георги
Раковски 43, вх. А, ет. 2, ап. 7, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически (след получаване на
лиценз), рекламни, информационни, програмни,
услуги в областта на предлагане и практикуване
на неконвенционални методи за въздействие
върху индивидуалното здраве: използване на
нелекарствени продукти от органичен произход,
използване на нелекарствени продукти от минерален произход, използване на нетрадиционни
физикални методи, хомеопатия. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Владимир Любомиров Фурнаджиев, който го
управлява и представлява.
940
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 28.ХI.2007 г. по ф.д. № 5670/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Пропърти
билд“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Шипка 6, и с предмет на дейност:
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба или отдаване под наем,
строително-монтажна и ремонтно-монтажна
дейност, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален или преработен
вид, внос и износ на стоки, бартерни сделки в
страната и в чужбина, реекспорт и външнотърговска дейност, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни сделки,
лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с
интелектуална собственост, консултантски услуги
(като предприятие), рекламна дейност, ресторантьорство и хотелиерство (извън случаите на
чл. 2, ал. 3 ТЗ), организиран туризъм, складови
сделки (след снабдяване с надлежно разрешение в
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случай на законова необходимост). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Светослав Станчев Димитров, който го управлява
и представлява.
941
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 16.ХI.2007 г. по ф.д. № 5354/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Гудуин и Ко“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ст. Стамболов 8, ет. 1, офис 1, и с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, превозни сделки,
хотелиерски, ресторантьорски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, международен транспорт,
покупка, строеж и обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, изкупуване, преработка
и реализация на селскостопанска продукция
за вътрешния и външния пазар, продажба на
алкохол и тютюневи изделия (след получаване
на лиценз). Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Джанет Евелин Гудуин и Браян
Ерик Гудуин и се управлява и представлява от
съдружниците заедно и поотделно.
942
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
30.ХI.2007 г. по ф.д. № 5387/2007 вписа в регистъра
прехвърляне на предприятието на ЕТ „Вева – Ваня
Георгиева“ от Ваня Йовева Георгиева на ЕТ
„Вева – Калин Стоянов“.
943
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5333/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла
323“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
455 450 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
944
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5350/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
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с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла
207“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
321 670 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
945
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5347/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Д
204“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
191 170 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
946
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5348/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Д
202“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
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услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
180 210 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
947
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.ХI.2007 г. по ф.д. № 5332/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла
409“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Варна, ул. Ангел Кънчев 3, и с предмет на дейност:
покупка на стоки с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство, посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт, извършване на
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
241 100 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
948
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 5736/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Сил козметик“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Дончо Ватаха 7, с предмет на дейност: услуги,
осъществявани в салони за красота и СПА центрове, търговска дейност – внос и износ, на едро
и дребно, в страната и в чужбина, покупка на
стоки и други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, външнотърговски сделки, производство на стоки с цел
продажба, транспортни сделки в страната и в
чужбина, проектиране, проучване, инженеринг,
консултантски услуги, рекламна дейност, производство на рекламни продукти и отдаване под
наем на рекламни площи, инвестиране, строеж
на недвижими имоти с цел продажба, посредническа дейност при покупко-продажба и наемане
на недвижими имоти, туризъм, хотелиерство и
ресторантьорство и туроператорска дейност (след
лиценз), строителна и строително-монтажна и
ремонтна дейност в страната и в чужбина, комисионна, информационна дейност и предоставяне
на услуги на физически и юридически лица в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост и маркетинг, вкл. с техническо оборудване и ноу-хау, търговско представителство
и посредничество на физически и юридически
лица в страната и в чужбина. Дружеството е с
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капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Силвана Михайлова Иванова, която го управлява
и представлява.
1000
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 5647/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Форгруп“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Варна, ул. Васил
Друмев 9, ап. 35, с предмет на дейност: рекламна
и издателска дейност, разпространение на книги
и печатни материали, производство и покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, комисионерска, преводаческа, консултантска, спедиционна,
складова и лизингова дейност, покупко-продажба и отдаване под наем на недвижими имоти,
хотелиерство, ресторантьорство и туристическа
дейност, куриерски услуги, таксиметров превоз
на пътници и товари и свързаните с тази дейност
услуги, вътрешно- и външнотърговска дейност,
транпортна дейност (след лиценз). Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Пламен Илиев Петров, който го управлява и
представлява.
1001
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 6.XII.2007 г. по ф.д. № 495/2001 вписа в регистъра за търговски дружества промени за
„Кристалл“ – ООД: заличава като съдружник
„Захарни заводи“ – АД; вписва като съдружник
и управител Никола Петров Николов, който ще
представлява дружеството заедно и поотделно с
Рутман Валентин Лвович.
1002
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XII.2007 г. по ф.д. № 5833/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Сияние
Теодора“ – ЕООД; със седалище и адрес на управление Варна, кв. Св. Иван Рилски 56, вх. В, ет.
3, ап. 7, с предмет на дейност: козметични услуги,
масажи, фризьорски услуги, маникюр и педикюр,
хотелиерство, ресторантьорство, туризъм (след
лиценз), производствена дейност, маркетингова,
посредническа, спедиционна и комисионна дейност, рекламна дейност, покупка, обзавеждане
и строеж на недвижими имоти с цел продажба,
транспорт на пътници и товари в страната и в
чужбина (след лиценз), авторемонтни, металообработващи и строително-монтажни услуги, външна
и вътрешна търговия, гадаене, биоенерготерапия.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
на капитала Теодора Кръстева Георгиева, която
го управлява и представлява.
1003
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XII.2007 г. по ф.д. № 5915/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „БГМаклер“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Тодор Икономов 15, ап. 2, с предмет на дейност:
продажба на стоки – собствено производство, ресторантьорство, хотелиерство, външна и вътрешна
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търговия, търговско представителство и посредничество, покупка и продажба на недвижими
имоти, строителство, транспортна, автосервизна,
спедиторска, таксиметрова и рекламна дейност,
маркетинг, счетоводни услуги, импорт, експорт
и реекспорт, лизингови сделки, производство и
реализация на селскостопанска продукция, дърводобив и търговия с дървен материал, производство
и реализация на електрическа енергия и други
производни на нея (след лиценз), разкриване на
оказионни и заложни къщи (след лиценз), търговия
с петролни продукти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала Максим
Колганов, който го управлява и представлява.
1004
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 5954/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Армера“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Горен чифлик,
ул. Средна гора 27, с предмет на дейност: производство, преработка и търговия с продукция
от селскостопанска дейност, търговска дейност в
страната и в чужбина, търговско представителство
и посредничество на български и чуждестранни лица в страната и в чужбина, туристически
услуги – организиране на екскурзии в страната
и в чужбина, хотелиерство и ресторантьорство,
транспортна дейност, сервизна дейност, строителна дейност, сделки с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау,
складови сделки, лизингови сделки, както и
всякаква друга, незабранена от закона дейност.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Николай Пеев Колев, който го
управлява и представлява.
1005
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 6004/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Престиж – Г. Чунгаров“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Антон Неделчев 11, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. и на МПС – втора употреба, продажба на
стоки от собствено производство, информационна
дейност, рекламна дейност, вътрешно- и външнотърговска дейност, търговско представителство и
посредничество, спедиционна, складова, хотелиерска, ресторантьорска, лизингова, туристическа
и транспортна дейност, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
посредничество при покупко-продажба и отдаване
под наем на недвижими имоти. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Георги Петров Чунгаров, който го управлява и
представлява.
1006
Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 30.XI.2007 г.
по ф.д. № 4389/95 вписа в регистъра за търговски
дружества промяна за „Метал – инвест“ – АД:
вписва решение на ОС от 10.XI.2007 г. за приемане на нова редакция на устава на дружеството.
1007
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 5529/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Напредък
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, бул. Христо Смирненски 81, ет. 2,
ап. 7, с предмет на дейност: покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, вътрешно и
външно строителство, вътрешно- и външнотърговска дейност, строително-ремонтна дейност,
строителство и реставрация на църковни храмове,
търговия с недвижими имоти, извършване на
строителна дейност в чужбина, търговия с църковни стоки, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, спедиторски, отдаване под наем и други
услуги, демонтажи, ремонт, търговска дейност
със строителни материали, предприемачество,
маркетинг и реклама. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик на капитала „Напредък
2006“ – ЕООД, и се управлява и представлява от
Демостен Цонков Демостенов.
1008
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
28.XI.2007 г. по ф.д. № 3158/2001 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Агро – Ролес“ – ООД: заличава като съдружници Галина
Стойкова Русева и Доротея Стойкова Ганчева;
вписва като съдружник и управител Всеволод
Иванов Комитов, който ще представлява дружеството заедно и поотделно с другия управител
Христина Тодорова Комитова.
1009
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 5939/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Тренчев“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление с. Гроздьово,
община Долни чифлик, ул. Георги Димитров 30, с
предмет на дейност: инвестиционно проектиране,
геодезически и картографски услуги, трасиране
на сгради и имотнти граници, попълване на кадастрални планове и карти, оценки и делби на
земеделски земи, оценки на недвижими имоти,
геодезически снимки, вертикални планировки и
др. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала Георги Борисов Тренчев,
който го управлава и представлява.
1010
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 2210/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Бестко“ – ООД: заличава като съдружник и
управител Екатерини Миху; вписва промяна в
наименованието: „Бестко“ – ЕООД.
1011
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XII.2007 г. по ф.д. № 5339/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хънтърс

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

клуб Д 304“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
извършване на продажба на стоки от собствено
производство, извършване на търговско представителство и посредничество и агентство на български
и чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
покупко-продажба на недвижими имоти, проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на
туристически услуги, информационни, рекламни,
хотелиерски и други дейности и свързаните с тях
услуги, отдаване под наем на паркинги, недвижими
имоти, автомобили, вътрешна и външнотърговска
дейност, внос, износ, реекспорт. Дружеството е с
капитал 195 930 лв., със собственик на капитала
„Хънтърс клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се
управлява и представлява от Леон Тормод Хансен.
1012
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XII.2007 г. по ф.д. № 5338/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хънтърс
клуб Д 301“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги,
информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване под
наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт. Дружеството е с капитал 183
900 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
1013
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XII.2007 г. по ф.д. № 5341/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хънтърс
клуб Д 201“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги,
информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване под
наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос,
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износ, реекспорт. Дружеството е с капитал 180
320 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестъмнт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
1014
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XII.2007 г. по ф.д. № 5351/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Хънтърс клуб Бяла
126“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет на
дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги,
информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване под
наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешна и външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт. Дружеството е с капитал 373
510 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
1015
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XII.2007 г. по ф.д. № 5337/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хънтърс
клуб Д 401“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество и
агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги,
информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване под
наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт. Дружеството е с капитал 195
720 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
1016
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 1.XII.2007 г. по ф.д. № 5340/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хъртърс
клуб Д 303“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество и
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агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни сделки, покупко-продажба на
недвижими имоти, проектиране, строителство
и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне на туристически услуги,
информационни, рекламни, хотелиерски и други
дейности и свързаните с тях услуги, отдаване под
наем на паркинги, недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и външнотърговска дейност, внос,
износ, реекспорт. Дружеството е с капитал 183
800 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
1017
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
1.XII.2007 г. по ф.д. № 5938/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Агросфера“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Генерал Киселов
10, ет. 1, ап. 2, с предмет на дейност: търговия с
препарати за растителна защита, торове, семена
и селскостопанска продукция, производство на
семена, посадъчен материал и селскостопанска
продукция и тяхната реализация в страната и
в чужбина, търговия в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови и
лицензионни сделки, транспортна дейност, консултантски, куриерски, туристически, ресторантьорски, рекламни, импресарски и други услуги
и всякаква друга търовска дейност, незабранена
от закона. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Владимир Цветанов Разсолков
и Диана Христова Димитрова и се управлява и
представлява от съдружниците заедно и поотделно.
1018
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 5893/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Виола – М“ – ООД, със седалище и
адрес на управление Варна, ул. Евлоги Георгиев
1, с предмет на дейност: ресторантьорство, хотелиерство, външно- и вътрешнотърговска дейност,
атракционна дейност, организация и провеждане
на спортно-тренировъчна дейност, организиране и
провеждане на спортни състезания, производство
и търговия в непреработен и преработен вид със
селскостопански стоки и продукция, складова,
транспортна и спедиторска дейност, строителна
дейност, проектиране, строеж и реставрация на
сгради, производство, продажба и доставка на
строителни материали, видеозаснемане, производствена, консултантска и маркетингова дейност,
счетоводни услуги, търговия с риболовни принадлежности, търговия с цветни метали, животновъдство, шивашки услуги, внос-износ, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
търговско представителство и посредничество,
комисионни. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
със съдружници Виктор Михайлович Мамчуров
и Олга Гусейнова Мамчурова и се управлява и
представлява от съдружниците.
1019
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Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 6001/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „Дион 74“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Люляк 16, ет. 1, ап. 58, с предмет на дейност:
вътрешна и външна търговия, производство и
покупка на стоки или други вещи с цел продажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
комисионна, спедиционна, превозна и складова
дейност, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа дейност в страната и в чужбина (след
лиценз), строителни и бояджийски услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба и наемни отношения,
управление на недвижими имоти, преводаческа
дейност от чужди и на чужди езици, търговско
представителство и посредничество. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Диян Стоянов Димитров, който го управлява и
представлява.
1020
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 5920/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества „Константин Божилов
експорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Ген. Столетов 15, вх. В, ет.
7, ап. 58, с предмет на дейност: износ на дървен
материал, мебели от масивна дървесина, компоненти и аксесоари, производство и продажба на
стоки, покупка на стоки или други вещи с цел да
ги препродаде в първоначален, преработен или
обработен вид, консултантски и маркетингови
услуги, вкл. цялостно и/или частично менажиране на инвестиционни проекти, индвидуални и
комплексни дизайнерски решения на интериор и
екстериор, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни
услуги, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски (вкл.
посредническа дейност при информиране и наемане на работа в страната и в чужбина) или
други услуги (след разрешение), покупка, строеж
и/или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба и/или ползване, лизинг. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик на капитала
Константин Божилов Божилов, който го управлява и представлява.
1021
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 30.XI.2007 г. по ф.д. № 5979/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Ди енд
Би Клима“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Карамфил 35, вх. А, ет. 1,
ап. 3, с предмет на дейност: покупка, продажба, ремонт, отдаване под наем и поддръжка на
климатици, климатична техника, отоплителна
техника и вентилационни системи, покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импре-
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сарски и други услуги, преводачески услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, строителство и строителни
услуги. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Драгомир Радославов
Плугчиев, който го управлява и представлява.
1022
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 1650/2006 вписа промяна
за „Балчик белвю пропъртис“ – ЕООД: вписва
увеличение на капитала на дружеството от 9 363
600 лв. на 10 080 400 лв.
1023
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XII.2007 г. по ф.д. № 864/2006 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Амбулатория – Медицински център за специализирана
медицинска помощ – Медицински център Вар
на“ – ЕООД: заличава като едноличен собственик Стефан Василев Василев; вписва като такъв
„Юнайтед Хелткеър България“ – ЕАД; заличава
като управител Иван Василев Гайдаров; вписва
като такъв Енелина Филипова Атанасова.
1024
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 2170/2006 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ай Ес
Ар“ – ООД: вписва нов адрес на управление – ул.
Дрин 65, ап. 22.
1025
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
6.XII.2007 г. по ф.д. № 6007/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Гроздев 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Ген. Колев 87, вх. Г, ет. 6, ап. 93, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, спедиционни и превозни сделки,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
складови сделки, хотелиерски, туристически,
рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, сделки с интелектуална
собственост. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик на капитала Неделчо Колев Гроздев,
който го управлява и представлява.
1026
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 2238/2001 вписа в регистъра
за търговски дружества промени за „Дани трейд
5“ – ЕООД: заличава като съдружник „Изида инвест“ – АД; вписва като такъв „Октопод инвест
холдинг“ – ЕАД; вписва нов учредителен акт.
1027
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
30.XI.2007 г. по ф.д. № 5654/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества дружество с ограничена
отговорност „Шан Шел груп“ – ООД, със седалище и адрес на управление Варна, ул. Юрий
Венелин 18, ет. 4, ап. 18, с предмет на дейност:
управление на сервизи, покупка на стоки или
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други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство на
стоки с цел продажба, комисионни, спедиционни,
складови и лицензионни сделки, транспортни
сделки в страната и в чужбина, сделки на търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни лица и дружества, сделки
с интелектуална собственост, вкл. с технологично оборудване и ноу-хау, строително-монтажни
дейности, консултантска, маркетингова и инженерингова дейност в страната и в чужбина. Дружеството е с капитал 20 000 лв., със съдружници
Георги Пенчев Стойчев и Кирил Гойков Гойков
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
1028
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
27.XI.2007 г. по ф.д. № 5698/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Цаппас 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул.
Александър Малинов 8, ап. 1, с предмет на дейност: покупко-продажба на недвижими имоти,
строителна дейност, комплексни услуги по проучване, пректиране и изграждане на жилищни
и промишлени обекти, търговска дейност, внос,
износ, реекспортни, бартерни и други външнотърговски дейности, хотелиерска, ресторантьорска и
туристическа дейност, представителство и агентство на български и чуждестранни физически
и юридически лица, комисионна, лизингова и
инвеститорска дейност, услуги на физически и
юридически лица, реализиране на целия предмет
на дейност в страната и в чужбина. Дружеството
е с капитал 5000 лв., собственик на капитала е
Андреас Цаппас, който го управлява и представлява.
1029
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 3.XII.2007 г. по ф.д. № 5346/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хънтърс
клуб Д 203“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. Ангел Кънчев 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
извършване на продажба на стоки от собствено
производство, извършване на търговско представителство и посредничество и агентство на
български и чуждестранни физически и юридически лица, комисионни, спедиционни и превозни
сделки, покупко-продажба на недвижими имоти,
проектиране, строителство и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба или предоставяне
на туристически услуги, информационни, рекламни, хотелиерски и други дейности и свързаните
с тях услуги, отдаване под наем на паркинги,
недвижими имоти, автомобили, вътрешно- и
външнотърговска дейност, внос, износ, реекспорт,
други сделки и търговска дейност, незабранени
от законодателството. Дружеството е с капитал
180 220 лв., със собственик на капитала „Хънтърс
клъб енд инвестмънт Ко“ – А/С, и се управлява
и представлява от Леон Тормод Хансен.
1030
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Варненският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 231 ТЗ с решение от 15.XII.2006 г.
по ф.д. № 2170/2000 вписа в регистъра за търговски
дружества промени за „Стопанска и спомагателна дейност“ – ЕООД: едновременно намаляване
на капитала с балансовата стойност непарична
вноска и увеличаване на капитала с парична
вноска в размер 1318,80 лв., ефективно внесена;
в резултат на извършените промени капиталът
на дружеството остава в размер 161 600 лв.
1031
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
16.XI.2007 г. по ф.д. № 4471/98 вписа промяна за
„Прима Ком“ – ЕООД: вписва ново седалище и
адрес на управление – Провадия, ул. Цар Освободител 143.
1032
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 29.XI.2007 г. по ф.д. № 4759/2006 вписа в
регистъра за търговски дружества промени за
„Гръм – 2006“ – ООД: заличава като съдружник
Бисер Ваньов Божинов; вписва като такъв Живко
Димитров Жеков.
1033
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 5873/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „А 1 рент-а-кар“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Варна, ул. 27
юли 33, с предмет на дейност: рент-а-кар услуги,
заложна дейност, посредничество при сделки с
интелектуална собственост, посредничество при
информиране и наемане на работа в страната и в
чужбина, покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, обработен или преработен вид в страната и в чужбина, производство
на промишлени и селскостопански стоки с цел
продажба, комисионна, спедиционна, складова,
лзингова дейност, търговско представителство и
посредничество, превозна (вкл. по море), туристическа, рекламна, информационна, импресарска,
консултантска, маркетингова, предоставяне на
други услуги (след съответно разрешение), покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, посредничество при отдаване
на недвижими имоти под наем. Дружеството е
с капитал 5000 лв., със съдружници Хараламби
Иванов Калчев и Виктор Георгиев Нейчев и се
управлява и представлява от съдружниците заедно и поотделно.
1034
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 851/2007 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Марача“ – ООД: заличава като съдружник и управител
Красимир Християнов Тодоров; вписва промяна
в наименованието – „Марача“ – ЕООД.
1035
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
14.XI.2007 г. по ф.д. № 5040/2007 вписа промя-
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на за „Викра 98“ – ЕООД; вписва промяна на
седалището и адреса на управление от Варна в
София, район „Триадица“, ул. Съборна 14, ет. 1.
1036
Варненск и ят окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.XI.2007 г. по ф.д. № 2998/2003 вписа в регистъра за търговски дружества промени за „Ролес – Милк“ – ООД: заличава като съдружници
Галина Стойкова Русева и Доротея Стойкова
Ганчева; вписва като съдружник и управител
Христина Тодорова Комитова, която ще представлява дружеството заедно и поотделно с другия
управител.
1037
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1018 от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 581/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена
отговорност „Счетобаланс“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, бул. Панония 28,
вх. Б, ет. 6, ап. 45, с предмет на дейност: всякакъв
вид счетоводни услуги, търговска дейност без
ограничение на вида и мястото на извършване,
покупко-продажба на недвижими имоти, замяна
и отдаване под наем и аренда, търговско представителство и посредничество, извършване на строителна и ремонтна дейност, покупко-продажба на
стоки в първоначален, обработен и преработен
вид, транспорт, търговия на едро и дребно, внос,
износ, реекспорт на стоки, комисионна, спедиторска, транспортна, туристическа дейност, както и
всички други дейности, незабранени от закона,
като дейността ще се осъществява в страната
и чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв.,
управлява се и се представлява от едноличния
собственик Анета Цанкова Денова.
1038
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1006
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 574/2007 вписа в търговския регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Екстрийм инвест“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Видин, ул.
Княз Борис І, бл. 21, вх. Б, ап. 4, с предмет на
дейност: търговия с хранителни и нехранителни
стоки, търговия с произведения на изкуството;
продуцентска дейност; производство на стоки
с цел продажба; транспортна дейност; външнотърговска дейност; търговско представителство
и посредничество; комисионна, спедиционна,
лизингова и складова дейност; строителство;
хотелиерство и ресторантьорство; валутни сделки, разрешени по съответния ред, всички други
дейности, незабранени от закона. Дружеството е
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик Иво Велков Велев.
1039
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1014 от
4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 573/2007 вписа в търговския
регистър еднолично дружество с ограничена отговорност „Астра – 2007“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Видин, ул. Железничарска 22, вх. А, ет. 4, ап. 7, с предмет на дейност:
външна и вътрешна търговия на едро и дребно
с всякакъв вид стоки за промишлено и лично
потребление, разрешени от закона; разкриване
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на собствени търговски обекти; производство на
стоки с цел продажба; предприемаческа дейност;
маркетингови проучвания и специализиран анализ
на пазари и търговски предприятия; рекламна
дейност; консултантска дейност; изготвяне на
инвестиционни проекти; финансови и счетоводни
услуги; представителство и посредничество на
български и чуждестранни физически и юридически лица; спедиторска и транспортна дейност;
разработка на информационни технологии и
производствени иновации; покупко-продажба на
недвижими имоти, всякаква друга дейност, незабранени от законодателството, като дейността
на дружеството ще се извършва в страната и в
чужбина. Дружеството е с капитал 5000 лв. и се
управлява и представлява от едноличния собственик Цветомир Георгиев Цветков.
1040
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 1023
от 5.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 498/2007 вписа в търговския регистър прехвърляне на предприятие
с фирма ЕТ „Програ – Владислав Илиев“ като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „Програ“ – ЕООД.
1041
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2 ТЗ с решение
№ 1008 от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 289/2007
вписва в търговския регистър промени за „Ситистрой – Ком“ – ООД, Видин: вписва откриване на производство по ликвидация със срок на
ликвидация шест месеца от вписването; вписва
за ликвидатор досегашния управител Андриян
Линков Александров.
1042
Видинският окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 3 ТЗ с решение № 1007
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 140/2004 вписва в търговския регистър промяна за „Сиг 2004“ – ООД:
вписва прекратяване на дейността и откриване
на производство по ликвидация със срок на
ликвидация един месец; вписва за ликвидатор
Стефан Боянов Стефанов.
1043
Видинският окръжен съд на основание чл. 4
във връзка с чл. 47 от Закона за кооперациите с
решение № 1005 от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 14/93
вписа в търговския регистър заличаване на кооперация „Напредък – кооп“ – с. Шишенци.
1044
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение № 2515
от 31.Х.2007 г. регистрира по ф. д. № 1544/2006
прехвърляне на търговското предприятие на ЕТ
„Комерс – Стоян Стоянов“, Добрич, представляван от Стоян Димитров Стоянов, на „Алкор“ – ООД, Добрич, представлявано от Стоян
Димитров Стоянов.
1045
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 4 ТЗ вписа по ф. д.
№ 3120/93 в регистъра за едноличните търговци
прехвърляне на предприятието на ЕТ „Станчо
Станчев“, Добрич, собственост на Станчо Маринов Станчев, на „Вероника 801“ – ЕООД, София,
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представлявано от Веселин Стаменов Попов,
който поема активите и пасивите на прехвърленото предприятие.
1046
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 60, ал. 2 ТЗ вписа по ф. д.
№ 817/2003 в търговския регистър поемане на ЕТ
„Мария – Мария Велкова“ на едноличния търговец Мария Найденова Велкова от наследника є
Марчо Иванов Марев и го вписва като едноличен
търговец с фирма „Мария – Марчо Марев“.
1047
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2747
от 27.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1571/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Феникс 2007“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Добрич, ул. Васил
Левски 2, и с предмет на дейност: производство,
преработка, съхранение и търговия в страната и
в чужбина със стоки в първоначален, преработен
и обработен вид, маркетинг, търговия на едро и
дребно, внос и износ, покупка, строеж, ремонт и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, транспортна дейност в страната и в чужбина,
търговско представителство и посредничество,
туристическа дейност, реклама, хотелиерство,
ресторантьорство или предоставяне на други
услуги, както и всякаква друга търговска дейност,
незабранена със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., със съдружници Ангел Минчев Момчев
и Симеон Иванов Райчев, които го управляват
и представляват заедно и поотделно.
1048
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2591
от 8.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1479/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Хоспитал
център Варна“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Добрич, ул. Иван Пенаков 13, и с
предмет на дейност: експлоатация и управление
на медицински центрове и сходни с тях предприятия, изготвяне на проучвания, предоставяне
на консултации и всякакви форми на услуги и
посредничество в областта на здравеопазването
(след издаване на необходимите разрешения), покупка, строеж, обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, всякакви търговски дейности,
незабранени със закон. Дружеството е с капитал
3 803 100 лв., със собственик „Векс“ – ЕООД, и се
управлява и представлява от управителя Веселин
Добрев Василев.
1049
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2729
от 26.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1558/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Тафчи
транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Добрич, ж. к. Дружба 27, вх. А, ет. 2, ап.
5, и с предмет на дейност: транспортна дейност в
страната и в чужбина, производство, изкупуване
и реализация на селскостопанска, растителна и
животинска продукция, хотелиерска, ресторантьорска, рекламна, програмна, информационна и
импресарска дейност или предоставяне на други
услуги, посредничество и консултантска дейност
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при сделки със селскостопанска продукция и
селскостопански машини, лизинг, оказионна и
комисионна търговия, разносна търговия, производство и покупка на стоки с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
производство на бетонови изделия и гасена вар,
магазини за продажба на хранителни и промишлени стоки, маркетинг, туризъм, автосервиз,
строително-монтажна дейност, видеообмен. Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Станислава Илиева Стоянова, която го управлява
и представлява.
1050
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2844 от
6.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1621/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „ГМН“ – ЕООД, със
седалище и адрес на управление Балчик, ул.
Иван Чернев 4, и с предмет на дейност: отдаване
на автомобили под наем, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, търговско
представителства и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови, лицензионни и
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, лизинг и други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
собственик Георги Михайлов Николов, който го
управлява и представлява.
1051
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2802
от 3.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1596/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество с ограничена отговорност „Яси“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление Каварна, ул.
Георги Кирков 6, ап. 2, и с предмет на дейност:
производство и реализация на селскостопанска
и животинска продукция, транспортни услуги,
хотелиерски, ресторантьорски, търговия с промишлени и хранителни стоки, както и всякаква
друга дейност, незабранена със закон. Дружеството
е с капитал 5000 лв., със собственик Янко Людмилов Янков, който го управлява и представлява.
1052
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2655 от
14.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1514/2007 вписа в регистъра
за търговски дружества еднолично дружество с
ограничена отговорност „Лагуна 2007“ – ЕООД,
със седалище и адрес на управление с. Българево,
ул. Първа 31, и с предмет на дейност: рибарство,
рибопроизводство и добив на аквакултури, туроператорска и турагентска дейност (след получаване
на съответните лицензи), вътрешен и международен туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
(след лиценз), транспортна дейност, таксиметрови
услуги, превоз на пътници и товари в страната и в
чужбина, консултантски и посреднически услуги,
търговско представителство и посредничество на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, посредничество
при покупко-продажба, наем и управление на
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недвижими имоти, търговия на едро и дребно,
производство на стоки с цел продажба, покупка
на стоки или други вещи с цел продажбата им
в първоначален, преработен или обработени вид
в страната и в чужбина, както и всякаква друга
дейност, незабранена със закон. Дружеството е с
капитал 5000 лв., със собственик Панайот Димитров Дяков, който го управлява и представлява.
1053
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2817
от 4.ХІІ.2007 г. по ф. д. № 1608/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества дружество с
ограничена отговорност „Симпли инвест“ – ООД,
със седалище и адрес на управление с. Рогачево,
ул. Лозен 14, и с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, строителна дейност, строително-ремонтни
услуги, туристически услуги, туроператорска
дейност, хотелиерски, информационни, програмни
и импресарски услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
дървообработване и търговия с дървен материал,
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Роберт Касаи и Адриана Белкова,
която го управлява и представлява.
1054
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по
ф. д. №164/89 за „Монолит“ – ООД: заличава като
съдружници Недялка Вълчева Василева, Димитричка Николова Минова и Ради Тонев Иванов.
1055
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.
д. № 908/2004 за „1 Герман аква – тех“ – ЕООД:
вписва като съуправител Сабине Хансен, която
ще управлява и представлява заедно и поотделно
с вписания управител Карл Хайнц Ян.
1056
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 266, ал. 2 ТЗ вписва по ф. д.
№ 2387/94 за „Агросдружение Стоянов – Станчев“ – ООД (в ликвидация): удължава срока на
ликвидация на дружеството с 6 месеца.
1057
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна по ф.
д. № 1501/2007 за „Красимира Антонова“ – ЕООД:
заличава досегашния предмет на дейност; вписва
нов предмет на дейност: търговия на дребно с
лекарствени продукти.
1058
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ вписа промяна
по ф. д. № 248/2007 за „Сорг“ – ООД: вписва увеличение на капитала от 211 050 лв. на
432 950 лв., разпределени в 8659 дяла по 50 лв.,
от които непарична вноска в размер 221 400 лв.
и 500 лв. допълнителни парични вноски; вписва
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като съдружници Кънчо Паскалев Колев, ЕТ
„Витран – П – Кънчо Паскалев“, Добрич, и Нели
Спасова Колева; вписва нов дружествен договор.
1059
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2759
от 28.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1579/2007 вписа в
регистъра за търговски дружества еднолично
дружество с ограничена отговорност „Росетта
2007“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Църква, ул. Седма 2, и с предмет на
дейност: търговия с петролни продукти и горива
на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, лизинг, комисионна и консигнационна търговия, посреднически операции,
производство и търговия със селскостопанска
продукция от всякакъв вид, предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез
собствена и наета база, туроператорска дейност,
извършване на всякакви битови услуги за населението, строителство, производство и търговия
със строителни материали, транспортни и таксиметрови услуги, превоз на пътници и товари
с лични и наети превозни средства, сделки с
недвижими имоти. Дружеството е с капитал
5000 лв., със собственик Антъни Оливър, който
го управлява и представлява.
1060
Добричкият окръжен съд на основание чл. 6
във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 2633 от
12.ХІ.2007 г. по ф. д. № 1499/2007 вписа в регистъра за търговски дружества еднолично дружество
с ограничена отговорност „АТВ – акцион тоолс
България“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Балчик, ул. Черно море 45, и с предмет на
дейност: търговия с петролни продукти и горива
на едро и дребно, вътрешно- и външнотърговска
дейност, реекспорт, лизинг, комисионна и консигнационна търговия, посреднически операции,
производство и търговия със селскостопанска
продукция от всякакъв вид, предлагане и продажба на комплексни туристически услуги чрез
собствена и наета база, туроператорска дейност,
всякакви битови услуги за населението, строителство, производство и търговия със строителни
материали, транспортни и таксиметрови услуги,
превоз на пътници и товари с лични и наети
превозни средства, сделки с недвижими имоти.
Дружеството е с капитал 5000 лв., със собственик
Мишел Жозеф Луи Амоник, който го управлява
и представлява.
1061
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение № 135 от 19.ХI.2007 г. допуска прилагането
в търговския регистър по ф. д. № 186/2005 на
проверения и приет годишен счетоводен отчет
за 2006 г. на „Златна Тракия“ – АД, Кърджали.
1062
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231 и чл. 251, ал. 4 ТЗ
с определение № 134 от 19.ХI.2007 г. допуска
прилагането в търговския регистър по ф. д.
№ 186/2005 на изменения на чл. 9 от устава на
„Златна Тракия“ – АД, Кърджали.
1063
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1069 от 30.ХI.2007 г. по ф. д.
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№ 642/2007 дружество с ограничена отговорност
„Протон – ММ“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Язовирска 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, импорт, експорт, реекспорт, комисионни, спедиционни, складови, лицензионни,
валутни сделки, консултантски и посреднически
услуги, превози на пътници и товари (в страната
и в чужбина), хотелиерски, ресторантьорски,
туристически (в страната и в чужбина) и сделки
с интелектуална собственост, рекламни услуги,
откриване и експлоатация на бензиностанции,
газстанции, сервизни, ремонтни и други авто- и
мотоуслуги, предоставяне на други дейности и
услуги в страната и в чужбина, незабранени със
закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Милен Веселинов Гъгнев и Мустафа
Ебазер Белбер, които го управляват и представляват заедно и поотделно.
1064
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1095 от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 382/2007 вписа
прехвърляне чрез договор за покупко-продажба
на предприятието на едноличен търговец Карамфил Любомиров Макаков с фирма „Карамфили – Карамфил Макаков“ като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Никкар“ – ООД.
1065
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 231, ал. 3 ТЗ с решение
№ 1051 от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 186/2005 вписа
промяна за „Златна Тракия“ – АД, Кърджали:
вписа увеличение на капитала от 1 026 720 лв.
на 11 486 720 лв., разпределен в 11 486 720 акции
с номинална стойност 1 лв. всяка една.
1066
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1007 от 20.ХI.2007 г. по ф. д. № 605/2007
дружество с ограничена отговорност „Вес“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кърджали,
ул. Крайбрежна 8, вх. А, ет. 10, ап. 59, с предмет
на дейност: производство и продажба на мебели,
експорт, импорт, реекспорт, търговия с петролни
продукти, изготвяне на инвестиционни програми и
тяхното финансиране, производство на стоки с цел
продажба, комисионни, спедиционни и превозни
сделки в страната и в чужбина, складови сделки
и сделки по стоков контрол, лизинг, търговско
представителство и посредничество, валутни
сделки, попълване на митнически документи,
консултации за внос и износ, консултантска и
посредническа дейност във връзка с покупкопродажба, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5100 лв., със
съдружници Вайтин Тахир Мюмюн, Енвер Мехмед
Енвер и Сейхан Шукриев Мустафов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1067
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 120 от 31.Х.2007 г. допуска прилагането в тър-
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говския регистър по ф. д. № 311/90 на проверения
и приет годишен счетоводен отчет за 2006 г. на
„Капитан Петко войвода“ – АД, Кърджали.
1068
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 251, ал. 4 ТЗ с определение
№ 101 от 17.VIII.2007 г. допуска прилагането в
търговския регистър по ф. д. № 251/91 на проверения и приет годишен счетоводен отчет за
2006 г. на „Родопи“ – АД, Момчилград.
1069
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1081 от 26.ХI.2007 г. по ф. д. № 281/2004
промени за „Кробаб“ – ООД, Кърджали: вписа
като съдружник в дружеството Галя Атанасова
Янева; освобождава като съдружници КйелОке Акелсон, Елсие Шьо, Емилие Шьо, Елида
Шьо – наследници по закон на съдружника ЯнЕрик Шьо; прекратяване договора за управление
на дружеството на управителя Атанас Маринов
Митрушев и го освобождава като управител;
вписва като управител на дружеството Данаил
Младенов Янев, който ще го управлява и представлява.
1070
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1046 от 27.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 632/2007 дружество с ограничена отговорност
„Куин“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ул. Пирин 3, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
покупка на ценни книжа с цел препродажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
таксиметрови услуги, менителници, записи на
заповед и чекове, складови и лицензионни сделки,
стоков контрол (след издаване на разрешение),
сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, извършване и
доставяне на интернет услуги, покупка, строеж
или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска дейност, търговия с
петролни продукти, авторемонтна дейност, търговия с компютърна и офис техника, консумативи и
сервиз, производство и търговия със златна бижутерия (след издаване на съответното разрешение),
както и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., със
съдружници Делчо Петров Пепеланов и Ахмед
Мехмед Ахмед и се управлява и представлява от
управителя Делчо Петров Пепеланов.
1071
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1079 от 29.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 652/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Кеа“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление с. Стремци, област Кърджали, ул.
Стадионска 5, 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 мебели и с текстилни
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изделия, търговия с хранителни стоки, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, превозни, складови сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически (в страната
и в чужбина), рекламни, интернет услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг, производство, изкупуване,
преработка и пласмент на селскостопанска и
животинска продукция, механизация на селското
стопанство, производство и търговия със земеделска продукция, търговия със земеделски машини,
транспортна, таксиметрова, външнотърговска и
бартерна дейност, предоставяне на други услуги
в страната и в чужбина, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Алекси Филипов Борилов,
който го представлява и управлява.
1072
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1071 от 29.ХI.2007 г. по ф. д. № 644/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Феникс – М7“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление Кърджали, ул. Генерал Чернозубов
27, с предмет на дейност: изкупуване, заготовка, промишлена преработка и реализация на
вторични суровини, търговия с черни и цветни
метали, покупка на други стоки или вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, покупка на
ценни книжа с цел препродажба, комисионни,
спедиционни и превозни сделки в страната и в
чужбина, лизинг, търговско представителство и
посредничество, валутни сделки, хотелиерски,
туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, както и всякакви други дейности,
разрешени със закон. Дружеството е с капитал
5000 лв., с едноличен собственик на капитала
Мария Георгиева Калайджиева, която го представлява и управлява.
1073
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1094 от 29.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 662/2007 дружество с ограничена отговорност
„Систърс“ – ООД, със седалище и адрес на управление Момчилград, ул. Маказа 25, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и
чуждестранни физически и юридически лица,
комисионни, спедиционни, транспортни дейности в страната и в чужбина, хотелиерство,
ресторантьорство, импресарски услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, рекламна дейност, производство
и търговия с промишлени стоки, стоки за бита,
хранителни и селскостопански стоки, складови
сделки, строителство, сделки с интелектуална
собственост, както и всякакви други търговски
сделки, незабранени със закон. Дружеството е с
капитал 5100 лв., със съдружници Реджеб Реджеб
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Ахмед, Мергюз Шевкет Мустафа и Фахрие Ибрям Хайрула и се управлява и представлява от
управителя Реджеб Реджеб Ахмед.
1074
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1073 от 27.ХI.2007 г. по ф. д. № 646/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Гала – 1905“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, кв. Възрожденци, бл. 39,
вх. Ж, ет. 4, ап. 45, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, валутни,
складови, лицензионни и бартерни сделки, лизинг,
инженеринг, производство и търговия в страната и в чужбина със суровини, полуфабрикати,
спомагателни материали и готова продукция,
текстил и други изделия за стоки от текстилното
производство, предачество, тъкачество, апратура,
превозна, транспортна, външнотърговска дейност,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни или други услуги, покупка, строеж или
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и всякакви други дейности, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Сезай Баки Ахмед, който
го представлява и управлява.
1075
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение № 1059
от 22.ХI.2007 г. по ф. д. № 452/2004 вписа промени
за „Групова практика за първична медицинска
помощ – безотказна медицинска помощ“ – ООД,
Кърджали: вписа Боряна Атанасова Миткова като
съдружник в дружеството; прекратяване участието на Атанас Тодоров Митков като съдружник
в дружеството; освобождава Атанас Тодоров
Митков като управител на дружеството; вписа
Юрий Балицкий като управител на дружеството;
дружеството ще се представлява и управлява
заедно и поотделно от управителите си Светлин
Йорданов Станев и Юрий Балицкий.
1076
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1043 от 26.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 629/2007 дружество с ограничена отговорност
„Акбулут“ – ООД, със седалище и адрес на управление Кърджали, ж. к. Възрожденци, бл. 6, вх.
А, ет. 3, ап. 12, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид
в страната и в чужбина, продажба на стоки от
собствено производство, покупка на ценни книжа с цел продажба, комисионни, спедиционни и
превозни сделки в страната и в чужбина, вкл.
таксиметрови услуги и обществен превоз на
пътници, лизинг, търговско представителство
и посредничество, покупка, строеж или обзавеждане на имоти с цел продажба, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски и други
услуги и всякаква друга дейност, незабранена със
закон. Дружеството е с капитал 30 000 лв., със
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съдружници Хюсеин Яман, Илхами Селямиев
Реджебов и Селями Юсеинов Реджебов, които го
управляват и представляват заедно и поотделно.
1077
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1036 от 22.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 622/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Сезер“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Кърджали, ж. к. Възрожденци, бл. 92, вх. А, ет. 5, ап. 10, с предмет на
дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид в страната и в чужбина, продажба
на стоки от собствено производство, внос, износ,
външнотърговска дейност, търговия на дребно и
едро, покупка на ценни книжа с цел продажба,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, валутни,
ск ладови и лицензионни сделк и, рек ламни,
посреднически, информационни, програмни,
консултантски, строително-монтажни услуги,
транспортни, таксиметрови и туристически услуги
в страната и в чужбина, отдаване на вещи под
наем, инженерингова дейност, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба
и отдаване под наем, ресторантьорство, както и
всякакви други дейности и услуги, незабранени
със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с
едноличен собственик на капитала Раиф Мирач
Сезер, който го представлява и управлява.
1078
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1062 от 26.ХI.2007 г. по ф. д. № 74/2001
вписа промени за „Бутер“ – ЕООД: премества
адреса на управление на дружеството от Кърджали, ул. Трапезица 20, бл. 15, вх. А, ет. 4, ап. 14,
в Кърджали, бул. България 63; вписа изменение
на учредителния акт.
1079
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1015 от 19.ХI.2007 г. по ф. д. № 613/2007
еднолично дружество с ограничена отговорност
„Алдибус“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кърджали, ул. Йорданка Чанкова
15, с предмет на дейност: покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на автомобили и авточасти в страната и в чужбина,
продажба на стоки от собствено производство,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
лизинг, търговско представителство и посредничество, транспортни, таксиметрови, хотелиерски,
ресторантьорски, туристически, импресарски
услуги, строителна, проектантска и външнотърговска дейност, отдаване на вещи под наем,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, както и всякакви други
дейности или услуги, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Метин Бейсим Ахад,
който го представлява и управлява.
1080
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с
решение № 1039 от 16.ХI.2007 г. по ф. д. № 625/2007
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еднолично дружество с ограничена отговорност
„Ананиев – Родопи 19“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление Кърджали, ул. Родопи 19, с
предмет на дейност: преработка на месо и месни
заготовки – полуфабрикати, търговия на едро и
дребно, 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, внос, износ и други стопански
дейности и услуги, незабранени със закон. Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен собственик на капитала Валентин Николов Ананиев,
който го представлява и управлява.
1081
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ регистрира с решение № 1012 от 26.ХI.2007 г. по ф. д.
№ 610/2007 еднолично дружество с ограничена
отговорност „Махстрой“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление Момчилград, ул. Хаджи
Димитър 4, с предмет на дейност: покупка на
стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови,
лицензионни и сделки с интелектуална собственост, хотелиерск и, т у ристическ и, рек ламни,
информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг,
транспортна дейност – превоз на пътници и
товари в страната и в чужбина, таксиметрова
дейност, ресторантьорство, кафе-аперитиви, дърводобив и търговия с дървен материал, както и
всякакви други денйости, незабранени със закон.
Дружеството е с капитал 5000 лв., с едноличен
собственик на капитала Ахмед Али Али, който
го представлява и управлява.
1082
Кърджалийският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
№ 1061 от 26.ХI.2007 г. по ф. д. № 523/2005 вписа
промени за „Прима“ – ЕООД, Кърджали: вписа
промяна в предмета на денйост, като досегашният
се заличава и вместо него се вписва: търговия
на дребно с лекарствени продукти.
1083
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 811/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Кович“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим I, бл. 130, вх. 1,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещ с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки,
външнот ърговска дейност, т ъргови я с автомобилни авточасти на дребно и едро (всички
при спазване ограниченията на българското
законодателство) и други незабранени от закона
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
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капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Бобан
Банкович и от управителя Данийела Банкович
заедно и поотделно.
1084
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 812/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Масурица“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Атим I, бл. 130, ап.
6, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на дребно и едро (всички при спазване
ограниченията на българското законодателство)
и други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Велибор Стоянович и от
управителите Далибор Младенович, Александар
Стойанович, Саша Ристич, Слободан Стоянович
заедно и поотделно.
1085
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 813/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Деликатес траде“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Антим I, бл. 130,
ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни сделки, внос, износ и реекспорт на стоки,
външнот ърговска дейност, т ъргови я с автомобилни авточасти на дребно и едро (всички
при спазване ограниченията на българското
законодателство) и други незабранени от закона
дейности. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Далибор
Стоянович и от управителите Милан Стоянович, Станиша Стоянович и Тамара Стоянович
заедно и поотделно.
1086
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 814/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„Раманович“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Антим I, бл. 10, вх.
1, ет. 2, с предмет на дейност: покупка на стоки
и други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на дребно и едро (всички при спазване
ограниченията на българското законодателство)
и други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Иляз Раманович и от
управителите Драшко Салета и Милена Раманович заедно и поотделно.
1087
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 815/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Аризанович“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим I № 10, бл. 130, ет. 2,
ап. 6, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
авточасти на дребно и едро (всички при спазване
ограниченията на българското законодателство)
и други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Игор Аризанович и от
управителите Зоран Николич, Бобан Петрович
и Иван Петрович заедно и поотделно.
1088
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 796/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Петровски“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Асен Златаров 43, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална
собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, лизинг.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Роберт Петровски.
1089
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 797/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „А
и Б груп“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Мусала 8, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
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информационни, програмни, импресарски, счетоводни, компютърни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, туроператорска и туристическа агентска дейност, ресторантьорски услуги,
стоков контрол, лизинг, внос и износ на нови и
употребявани автомобили, транспортни услуги в
страната и в чужбина, пътнически и товарни таксиметрови превози, провеждане на компютърни
курсове, дърводобив и дървопреработване, превоз
на пътници и товари, обществен превоз. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.,
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Бойко Йорданов Пенев.
1090
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 22.Х.2007 г. по ф.д. № 798/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Реалмет – Метални конструкции и контейнери“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Цар Освободител 210, вх.
А, ет. 4, ап. 15, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, издателска дейност, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски услуги, лизинг, изработка, монтаж и поддръжка на всякакви метални
конструкции и съоръжения, външнотърговска
дейност. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв., с едноличен собственик на
капитала „Реалмет“ – ЕООД, София, и се управлява и представлява от управителите Александър
Златков Амзов и Димитър Цветанов Хаджийски
заедно и поотделно.
1091
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 18.Х.2007 г. по ф.д. № 786/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Транс – МД“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Черенец 10, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, производство на стоки с
цел продажба, комисионна, лизингова дейност,
търговско представителство и посредничество,
превозни, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарски услуги и други услуги, сделки с интелектуална собственост, стопанисване на водни
басейни и всичко свързано с тях, производство на
филми, видео- и звукозаписи, издателска и печатарска дейност, дърводобив, дървопреработване,
обработване и всичко свързано с дървесината,
продажбата им, дърводелски услуги, таксиметрови превози в страната и в чужбина, покупка,
строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, външнотърговска и вътрешнотърговска
дейност и всякаква друга дейност, незабранена
от нормативните актове. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява
и представлява от едноличния собственик на
капитала Галя Тончева Христова.
1092
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 787/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Д и С къмпани“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Дупница,
ж.к. Дупница, бл. 3А, вх. Б, ет. 1, ап. 3, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, комисионна, спедиционна, складова
дейност, стоков контрол, лицензионни сделки,
сделки с интелектуална собственост, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна,
програмна, импресарска дейност, строителна
дейност, авторемонтна дейност, лекотоварни
и товарни таксиметрови превози в страната и
в чужбина, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, внос и
търговия с автомобили, превоз на автомобили,
външнотърговска дейност, лизинг. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със
съдружници Стоян Иванов Терзийски и Димитър
Йорданов Кацаров и се управлява и представлява
от Стоян Иванов Терзийски.
1093
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 789/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Стани транс“ – ООД,
със седалище и адрес на управление гр. Дупница,
ул. Родопи 9, с предмет на дейност: вътрешен и
международен превоз на товари и пътници (след
получаване на съответните разрешения), внос и
продажба на леки, лекотоварни и товарни автомобили и мотоциклети, автосервизна дейност,
проектиране, строеж и експлоатация на бензиностанции и газостанции, покупка на стоки или
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, продажба на
стоки от собствено производство, внос и износ
на стоки, реекспорт, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни,
т ранспорт ни, таксимет рови, лицензионни и
складови сделки, импресарски, програмни, информацинони, компютърни, рекламни, туристически, хотелиерски или други услуги, сделки с
интелектуална собственост, покупка, строеж и
обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
лизингова дейност. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Станка
Асенова Кацарска и Анна Ненкова Шикова и се
управлява и представлява от управителя Ивайло
Мирков Кацарски.
1094
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 790/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Санита“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, кв.
Запад, бл. 106, Поликлиника, с предмет на дейност:
здравни консултации, профилактика, диагностика,
наблюдение и лечение на болни, предписване на
медицински изследвания, медицински дейности и
манипулации, както и необходимите лекарства и
превързочни материали и медицински пособия,
извършване на рехабилитация и имунизация, както и цялостно наблюдение и медицинска помощ
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при бременност и майчинство, осъществяване
на наблюдение и контрол върху физическото и
психическото развитие на лица до 18-годишна
възраст, експертиза за временна нетрудоспособност, а също и изготвяне на необходимите
документи, свързани с осъществяване на посочените дейности. Дружеството е с неопределен
срок, с капитал 5000 лв., със съдружници Васка
Николова Славова и Лидия Иванова Велкова и
се управлява и представлява от Васка Николова
Славова.
1095
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 14, ал. 4 ТЗ с решение от
26.XI.2007 г. по ф.д. № 646/2000 вписа промяна
за „Стройкомерс“ – ЕООД, гр. Дупница: промяна на седалището и адреса на управление на
„Стройкомерс“ – ЕООД, от гр. Дупница, ул. Княз
Борис I № 52, на София, район „Студентски“,
ул. Константин Игнатов 8, ет. 4, ап. 7.
1096
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.Х.2007 г. по ф.д. № 793/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Трактранс“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Лозенград 9, с предмет на дейност: покупка, внос и
износ на стоки или други вещи с цел препродажба
в първоначален, преработен или обработен вид,
продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни и превозни сделки в
страната и в чужбина, складови сделки, издателска
дейност, лицензионни сделки, стоков контрол,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски и други услуги,
сделки с интелектуална собственост, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизинг. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв., със съдружници
Кирил Андреев Попов и Шенер Илмаз Шемсидин
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
1097
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение от
8.XI.2007 г. по ф.д. № 832/2007 вписа прехвърляне
на предприятие с фирма „Цветанка Андонова“ – Кюстендил (ф.д. № 3150/91), от едноличния
търговец Цветанка Любенова Андонова като
съвкупност от права, задължения и фактически
отношения на „БАЦ“ – ООД, Кюстендил.
1098
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 816/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност „Бела
07“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление Кюстендил, ул. Антим I, бл. 130, вх. А, ап.
6, с предмет на дейност: покупка на стоки и
други вещи с цел препродажба в първоначален,
преработен или обработен вид, производство,
превозна, хотелиерска, ресторантьорска, туристическа, рекламна, информационна, програмна
и импресарска дейност, битови и автоуслуги,
дейност с интелектуална собственост, бартерни
сделки, внос, износ и реекспорт на стоки, външнотърговска дейност, търговия с автомобилни
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авточасти на дребно и едро (всички при спазване
ограниченията на българското законодателство)
и други незабранени от закона дейности. Дружеството е с неопределен срок, с капитал 5000 лв.
и се управлява и представлява от едноличния
собственик на капитала Драган Величкович и
от управителите Ратко Анджелкович, Небойша
Стойкович, Братислав Стеванович и Александар
Михайлович заедно и поотделно.
1099
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 25.Х.2007 г. по ф.д. № 817/2007 вписа еднолично дру жество с ог раничена отговорност
„М. транс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
у п равление К юст ен ди л, ул. Цар Освободител 229, вх. В, ет. 6, ап. 64, с предмет на дейност: покупка на стоки или други вещи с цел
препродажба в първоначален, преработен или
обработен вид, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и
посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, хотелиерски, ресторантьорски, туристически, рекламни, информационни, програмни,
импресарск и, прод у центск и, компют ърни и
други услуги, покупка, строеж или обзавеждане
на недвижими имоти с цел продажба, стоков
контрол, лизинг, вът решен и меж ду народен
превоз на пътници и товари, групажни превози,
логистика. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала
Янко Николов Манасиев.
1100
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 819/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Радостина“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ж.к. Румяна войвода, бл. 23, 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, пътностроителна и земекопна
дейност, внос и търговия с МПС, производство и
търговия със строителни материали, строителство,
проектиране и изграждане на електрически инсталации, комисионна, складова, лизингова дейност
на търговско представителство и посредничество,
спедиторска дейност в страната и в чужбина,
транспортна дейност в страната и в чужбина,
вкл. и международен транспорт, хотелиерска,
ресторантьорска, туристическа, информационна,
рекламна, програмна, импресарска, ремонтна,
счетоводна дейност и услуги, импорт, ескпорт,
реекспорт, бартерни сделки, сделки с интелектуална собственост, търговия със софтуер и хардуер,
производство на филми, видео- и звукозаписи,
издателска или печатарска дейност, покупка
строеж или обзавеждане на недвижими имоти
с цел продажба, вътрешно- и външнотърговска
дейност и услуги със стоки и вещи, незабранени
от нормативен акт или представляващи монопол
на държавата, агентство и маркетингова дейност
и услуги. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Иванка
Райкова Вукова.
1101
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Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 820/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Твинс
тек – България“ – ЕООД, със седалище и адрес
на управление гр. Дупница, ул. Хан Крум 7, вх.
Б, ет. 5, ап. 28, с предмет на дейност: рекламна
дейност в страната и в чужбина, покупка на стоки
или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба
на стоки от собствено производство, търговско
представителство и посредничество, комисионни,
спедиционни, транспортни и складови сделки,
импресарски, програмни, информационни, компютърни, туристически, хотелиерски или други
услуги, сделки с интелектуална собственост, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, лизингова дейност, производство на
козметични и лекарствени продукти, внос и износ
на козметични и лекарствени продукти, внос и
износ на различни видове продукти. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Димитър Десподов Стойков.
1102
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 804/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Вавиго – автотранс“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление с. Багренци, ул. Митко Палаузов 15,
с предмет на дейност: продажба на автомобили
втора употреба, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, счетоводни и финансови услуги, производство на стоки с цел продажба и
извършване на услуги, търговско представителство
и посредничество, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност, преработка и реализация
на стоки за бита и промишлеността, транспортна
и таксиметрова дейност на пътници и товари в
страната и в чужбина, сделки с интелектуална
собственост и хардуер, хотелиерска, туристическа,
рекламна, информационна дейност, покупка на
стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство на филми, видео- и звукозаписи, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, външнотърговска дейност – внос,
износ, реекспорт, битови услуги, други дейности,
незабранени със закон, указ или друг нормативен акт. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Георги
Първанов Кирилов.
1103
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 807/2007 вписа дружество
с ограничена отговорност „Транс – ФН“ – ООД,
със седалище и адрес на управление Кюстендил,
ул. Людмил Янков 31, вх. А, ет. 5, ап. 1, с предмет
на дейност: покупка на стоки или други вещи с
цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедиционни и
превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, сделки с интелектуална собственост, хо-
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телиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
имоти с цел продажба, лизинг, външна, вътрешна,
консигнационна, експортна и реекспортна търговия, архитектура, дизайн и вътрешно обзавеждане,
агентство на български и чуждестранни фирми
и физически лица в страната и в чужбина, комуникации, инженеринг, външнотърговска дейност.
Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., със съдружници Невена Спасова Борисова
и Фадил Аземи и се управлява и представлява
от съдружниците заедно и поотделно.
1104
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 809/2007 вписа дружество с
ограничена отговорност „Уни – Кат“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Кюстендил, ул.
Еверест, 84 № 12, с предмет на дейност: покупка
на стоки или други вещи с цел препродажба в
първоначален, преработен или обработен вид,
вкл. производство на бетонови изделия, мебелно
производство, продажба на стоки от собствено
производство, търговско представителство и посредничество, сделки с интелектуална собственост,
проектантска, инженерингова и търговска дейност
в страната и в чужбина, всички видове услуги със
строителна и друга техника, превоз на пътници и
товари и всякакви други дейности, незабранени
със закон. Дружеството е с неопределен срок,
с капитал 5000 лв., със съдружници Красимир
Славчов Илиев и Светослав Красимиров Славчов
и се управлява и представлява от съдружниците
заедно и поотделно.
1105
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
25.Х.2007 г. по ф.д. № 810/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Рисовица“ – ООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, бул. Македония, бл. 52, вх. Б, ап. 17, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, обработен или преработен вид, продажба на стоки,
собствено производство, търговско представителство и търговско посредничество, комисионни,
спедиционни и складови сделки, пътнически и
товарни дейности в страната и в чужбина, издателска дейност, архитектура, дизайн и вътрешно
обзавеждане, програмни, импресарски и други
услуги, външнотърговска дейност, инженеринг
и комуникации, строеж и/или обзавеждане на
недвижими имоти с цел продажба, лизинг, други
дейности, непротиворечащи на законодателството. Дружеството е с неопределен срок, с капитал
5000 лв., и се управлява и представлява от едноличния собственик на капитала Бобан Алексов
и от управителите Сава Господинов, Сашко
Стоименов, Бранислав Арсов, Деян Аризанов и
Вене Алексов заедно и поотделно.
1106
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
18.Х.2007 г. по ф.д. № 792/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Арвара“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление
Кюстендил, ул. Липа 4, с предмет на дейност:
покупка на стоки или други вещги с цел препро-
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дажба в първоначален, преработен или обработен
вид, продажба на стоки от собствено производство,
търговско представителство и посредничество,
комисионни, спедиционни, превозни, складови
и лицензионни сделки, стоков контрол, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни,
програмни, импресарски или други услуги, сделки
с интелектуална собственост, лизинг, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с
цел продажба, спортно-възстановителна дейност
и свързани с нея мероприятия, 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 Игор Чистяков.
1107
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
22.XI.2007 г. по ф.д. № 581/2005 вписа промяна за
„Рила 75“ – ООД, гр. Дупница: освобождава като
съдружник и управител Емил Вертер Стоилов;
преобразуване и промяна в наименованието на
дружеството от „Рила 75“ – ООД, в еднолично дружество с ограничена отговорност „Рила
Мел“ – ЕООД; вписва като едноличен собственик на капитала и управител Любомир Георгиев
Мирчев; промяна на адреса на управление на
дружеството от Дупница, ж.к. Развесена върба
3, ет. 7, ап. 23, на Дупница, ул. Аракчийски мост
3; дружеството се управлява и представлява от
управителя Любомир Георгиев Мирчев.
1108
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ и § 5 ЗДЛ с
решение от 22.XI.2007 г. по ф.д. № 1266/94 вписа
промени за „Мира“ – ООД, Кюстендил: вписва
като съдружници Ясен Драгомиров Керелезов и
Александър Ангелов Павлов; освобождава като
управител Емил Якимов Радев; вписва като управител Александър Ангелов Павлов; допълва
предмета на дейност с „проектиране и изграждане
на ветрогенератори и продажба на електрическа
енергия“; деноминация на капитала от 5 000 000 лв.
на 5000 лв.; промяна в седалището и адреса на
управление на дружеството от с. Ябълково, област Кюстендил, ул. Овощарска 14, в Кюстендил,
ул. Кокиче 5.
1109
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 16, ал. 3 ТЗ с решение
от 26.XI.2007 г. по ф.д. № 229/2006 вписа прехвърляне на предприятие с фирма ЕТ „Кирил
Говедарск и – Код 2004“ – гр. Сапарева бан я
(ф.д. № 220/2004), от едноличния търговец Кирил Йорданов Говедарски като съвкупност от
права, задължения и фактически отношения на
„Код – 2006“ – ЕООД, гр. Сапарева баня.
1110
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение
от 19.XI.2007 г. по ф.д. № 889/2007 вписа еднолично дружество с ограничена отговорност
„Лилия – ДВ“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление Кюстендил, ул. Стара планина 19, с
предмет на дейност: покупка на стоки или други
вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки собствено производство, търговско представителство
и посредничество, комисионни, спедицинони и

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

превозни сделки, складови сделки, лицензионни
сделки, хотелиерски, туристически, рекламни,
информационни, програмни, импресарски, счетоводни, компютърни и други услуги, покупка,
строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел
продажба, туроператорска и туристическа агентска дейност, ресторантьорски услуги, фризьорски,
козметични, маникюр, педикюр и фитнес услуги,
стоков контрол, лизинг, внос и износ на нови и
употребявани автомобили, транспортни услуги в
страната и в чужбина, пътнически и товарни таксиметрови превози, провеждане на компютърни
курсове, дърводобив и дървопреработване, превоз
на пътници и товари, обществен превоз, автосервиз
за ремонт на автомобили, монтаж и демонтаж
на автомобилни гуми. Дружеството е без срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Даниела
Стефанова Анастасова.
1111
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
5.XI.2007 г. по ф.д. № 852/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Специал
секюрити“ – ЕООД, със седалище и адрес на
управление гр. Дупница, ул. Стефан Караджа 1,
с предмет на дейност: строително-монтажни дейности, покупко-продажба на недвижимо имущество,
наемане, пренаемане и отдаване под наем на жилищни и нежилищни сгради, помещения и имоти,
транспортни услуги, наемане, пренаемане, отдаване
и сделки с МПС, производство, доставка, вътрешна
и външна търговия, изграждане и поддържане на
сигнално-охранителна система, извършване на
частна охранителна дейност и детективски услуги,
физическа охрана на обекти на физически и юридически лица, производствена дейност, търговско
представителство, посредничество и агентство на
местни и чуждестранни физически и юридически
лица в страната и в чужбина, вътрешна и външна
търговия със стоки за бита и промишлени стоки
на едро и дребно, хранителни стоки и сладкарски
изделия, внос, износ и реекспорт на стоки, строителна дейност, пътнически и товарни услуги в
страната и в чужбина, търговско представителство,
посредничество и агентство на местни и чуждестранни лица в страната и в чужбина, сделки с
недвижими имоти, рекламна дейност, всякаква
друга дейност, незабранена от закона. Дружеството
е с неопределен срок, с капитал 5000 лв. и се управлява и представлява от едноличния собственик
на капитала Ивайло Соньов Йорданов.
1112
Кюстендилският окръжен съд на основание
чл. 6 във връзка с чл. 119, ал. 2 ТЗ с решение от
29.Х.2007 г. по ф.д. № 770/2007 вписа еднолично
дружество с ограничена отговорност „Никита
НК“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Дупница, ул. Хаджи Димитър 14, с
предмет на дейност: производство и продажба
на стоки от собствено производство – декоративни вази, покупка на стоки или други вещи
с цел препродажба в първоначален, преработен
или обработен вид, търговско представителство
и посредничество, външнотърговска дейност,
комисионни, спедиционни и превозни сделки,
складови сделки, лицензионни сделки, извършване на товаро-разтоварни и таксиметрови услуги,
покупка, строеж или обзавеждане на недвижими
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имоти с цел продажба, сключване на търговски
сделки по учредяване на залози на движими вещи
и недвижими имоти съобразно закона, изкупуване
на вторични суровини, лизинг, външнотърговска
дейност, търговия с петрол и петролни продукти,
търговия с природен газ, развлекателни програми
и концертна дейност, оарганизиране и провеждане на школи и курсове за музикално обучение,
творческа и издателска дейност, преводаческа
дейност, организиране на бизнес срещи, конкурси,
ревюта, изложби, разпространение на видео- и
аудиокасети, консултантска и рекламна дейност,
компютърна предпечатна подготовка за издаване на вестници, списания, книги и др. Печатни
издания, разработка, производство и доставка
на хардуерни и софтуерни продукти, организиране и провеждане на курсове за компютърно
обучение, сделки с интелектуална собственост,
хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски, счетоводни
и всякакъв вид услуги, международен превоз на
пътници и товари, внос, износ и продажба на
нови и употребявани автомобили, камиони, мотори, мотоциклети, скутери, както и авточасти,
строително-монтажни дейности, автосервизна
дейност, търговия с авточасти – нови и втора
употреба. Дружеството е с неопределен срок, с
капитал 5000 лв. и се управлява и представлява
от едноличния собственик на капитала Николай
Василев Кръстев.
1113

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камара на данъчните съветници в България“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.VI.2010 г. в 10 ч. в хотел „Шипка“, София, ул.
Тотлебен 34А, при следния дневен ред: 1. приемане на отчет на управителния съвет за дейността
на сдружението през 2009 г. и до 18.VI.2010 г.; 2.
приемане на решение за ликвидация на сдружението; 3. избор на ликвидатор, определяне срок
на ликвидация и избор на одитор и определяне на
възнаграждение; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и при
същия дневен ред, колкото и членове да се явят.
3874
177. – Съветът на директорите на „Старт – инженеринг“ – АД, София, на основание чл. 223
ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на
акционерите на 18.VI.2010 г. в 10,30 ч. в административната сграда на дружеството, София, ул.
Локомотив 3, при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на дружеството през 2009 г. и приемане
на годишния счетоводен отчет и баланс; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността
на дружеството през 2009 г.; приема годишния
счетоводен отчет и баланс на дружеството за
2009 г.; 2. освобождаване от отговорност членовете
на съвета на директорите за дейността им през
2009 г.; проект за решение – ОС освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите
за дейността им през 2009 г.; 3. предложение за
разпределение на печалбата за 2009 г.; проект
за решение – ОС приема предложението за
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разпределение на печалбата за 2009 г.; 4. избор
на дипломиран експерт-счетоводител; проект за
решение – ОС избира предложения дипломиран
експерт-счетоводител; 5. поради изтичане на мандата съгласно устава на дружеството – избор на
нов съвет на директорите; проект за решение – ОС
избира предложения нов съвет на директорите;
6. разни. Регистрацията за събранието започва
в 8,30 ч. на същото място срещу представяне на
документ за самоличност. При липса на кворум
на основание чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 19.VII.2010 г. в 10,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3877
3. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Асоциация за социални изследвания
и приложни изследователски практики“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 3 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
членовете на сдружението на 24.VI.2010 г. в 18 ч.
на адреса на управление на асоциацията – София, район „Слатина“, бул. Цариграско шосе 125,
бл. 4, ет. 4, стая 418, при следния дневен ред: 1.
приемане, освобождаване и отпадане на членове;
2. разни. Поканват се всички членове да вземат
участие в общото събрание. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
3875
4. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на лицензираните дружества за доброволно здравно осигуряване“ (АЛДДЗО) – София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението
на 24.VІ.2010 г. в 10 ч. в заседателната зала на
офиса на ОЗОФ „Доверие“ – АД, в София, ул.
Будапеща 17, ет. 4, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на сдружението за 2009 г.; 2.
финансов отчет; 3. приемане на проектоплан за
работата на сдружението за 2010 г.; 4. приемане
на бюджет на сдружението за 2010 г.; 5. приемане на нови членове на сдружението; 6. вземане
на решение относно размера на членския внос
за 2010 г. и реда на внасянето му от членовете
на асоциацията; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3951
9. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Велика ложа на старите, свободни и
приети зидари в България“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на 26.VІ.2010 г. в 10 ч. в Пловдив, Новотел
„Пловдив“, конферентна зала, при следния дневен
ред: 1. разглеждане на всички подадени молби за
членство в сдружение с нестопанска цел „Велика
ложа на старите, свободни и приети зидари в
България“ и приемане на членове, отговарящи
на изискванията на устава на сдружението и разпоредбите на ЗЮЛНЦ; 2. приемане на нов устав
на сдружение с нестопанска цел „Велика ложа на
старите, свободни и приети зидари в България“; 3.
приемане на отчет за дейността на сдружението
през 2009 г.; 4. приемане на годишен финансов
отчет на сдружението за 2009 г.; 5. освобождаване от отговорност членовете на управителния
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съвет за период, определен от общото събрание;
6. разни. Писмените материали по дневния ред,
както и новият проектоустав на сдружението са
на разположение на членовете в деловодството
на сдружението по адреса на управление от 9 до
17 ч. всеки работен ден и ще бъдат предоставени
при поискване на лицата, които по закон представляват членовете или техни представители с
нотариално заверени пълномощни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред, колкото и членове да се
явят съгласно разпоредбите на чл. 13 от устава
на сдружението.
3873
121. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Асоциация на производителите,
вносителите и търговците на спиртни напитки“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 30.VІ.2010 г. в 11 ч. в София, район
„Триадица“, НДК, административна сграда „ПРОНО“, ет. 15, при следния дневен ред: 1. финансов
отчет за 2009 г.; 2. формиране и приемане на
бюджета за 2010 г.; 3. промени в ръководството
на сдружението, подновяване мандата на управителния съвет; 4. избиране на нови членове; 5.
други. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред.
3878
10. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел НСА „Икономика и енергетика“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 22 от
устава свиква общо събрание на 30.VІ.2010 г. в
10 ч. в сградата на ул. Ангел Кънчев 2, София,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността за
изминалата 2009 г.; 2. разглеждане на заявления
на лица, желаещи членство в сдружението; приемане на спортен календар за 2010 г.; 3. приемане
на бюджета за 2010 г.; 4. разглеждане на проект
за изменение и допълнение на устава на НСА
„Икономика и енергетика“; 5. разглеждане на
подаденото колективно заявление от членовете на
управителния съвет за тяхното освобождаване; 6.
избор на нови членове и състав на управителния
съвет; 7. разглеждане на заявления от членове на
общото събрание за прекратяване на членството
им; 8. разни. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на общото събрание.
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.
3883
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Иракли“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събрание
на 30.VІ.2010 г. в 16 ч. в седалището и адреса на
управление на дружеството в София, ул. Фредерик Жолио-Кюри 20, при следния дневен ред:
1. промени в състава на управителния съвет на
сдружението; 2. промени в устава; 3. разни.
3881
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„А – ТЕАМ“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и съгласно чл. 25 от устава свиква общо събрание
на сдружението на 4.VII.2010 г. в 12 ч. в седалището
на спортния клуб, София, район „Витоша“, бул.
Цар Борис III № 347, при следния дневен ред: 1.
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приемане на нови членове в клуба; 2. промяна
в състава на управителния съвет; 3. приемане
на нов член на управителния съвет; 4. промяна
на устава.
3962
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Браншово сдружение Български
оптически съюз“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.VІІ.2010 г.
в 14 ч. в София, бул. Дж. Неру, Силвър център,
ТОБ 80, при дневен ред: вземане на решение за
избор на нов управителен съвет. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3884
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
с нестопанска цел „Клуб по хокей на трева
Академик плюс“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква по своя инициатива извънредно
общо събрание на членовете на сдружението на
5.VІІ.2010 г. в 17 ч. в седалището и адреса на
управление на сдружението в София, район „Слатина“, ж. к. Гео Милев, бл. 3, вх. А, ст. 415, при
следния дневен ред: 1. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 2. избиране
на нов член на сдружението; 3. избиране на нов
член на управителния съвет на сдружението; 4.
промяна на реда за обявяване на общо събрание;
5. промяна на устава на сдружението в съответствие с приетите изменения. 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.
3963
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Национално сдружение на оптиците
и оптометристите“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 15.VІІ.2010 г.
в 14 ч. в София, бул. Дж. Неру, Силвър център,
ТОБ 80, при дневен ред – вземане на решение
за прекратяване дейността на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14,30 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
3885
3. – Управителният съвет на Асоциацията
на полицейските началници (АПН), София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 2 от устава
на АПН свиква общо събрание на 8.VІІ.2010 г. в
16 ч. в София, район „Младост“, бул. Цариградско шосе 147, при следния дневен ред: 1. отчет
на УС за дейността на АПН през 2008 – 2009 г.;
2. отчет за финансовото състояние на АПН; 3.
избор на управителен съвет; 4. разни. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 17 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
3876
4. – Управителят на сдружение с нестопанска
цел за извършване на общественополезна дейност
„Сдружение Спортен клуб Мелексис Рено тийм“,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 20.VІІ.2010 г. в 10 ч. в офиса
на сдружението в София, ул. Ивайло 31А, ет. 5,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на сдружението; 2. приемане на нов устав
на сдружението; проект за решение – ОС приема
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нов устав на сдружението. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч. на същото място и при
същия дневен ред. Поканват се всички членове
да участват в общото събрание.
3879
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Брейн груп“, Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 28.VI.2010 г. в 15 ч. във Видин, ул. Цар Александър II № 3, ет. 4, зала 72 – 74, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на дружеството
за 2009 г.; 2. отчет за финансовия резултат от
нестопанската и стопанската дейност за 2009 г.;
3. утвърждаване приетите и изключените членове
на сдружението; 4. определяне членския внос за
2010 г. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
16 ч., на същото място и ще се счита за законно
независимо от броя на присъстващите.
3886
6. – Управителният съвет на „Сдружение с
нестопанска цел „Българска майка“, Пловдив, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 5.VІІ.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в Пловдив, ул. Гладстон 13, при следния
дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на
сдружението; 2. изменение на устава 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 същия дневен ред.
3887
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Балкански младежки клуб
за приятелство“, Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 5.VІІ.2010 г. в
10 ч. в седалището на сдружението в Пловдив, ул.
Архимандрит Евлоги 8, ет. 1, ап. 3, при следния
дневен ред: 1. освобождаване на членовете на
управителния съвет; 2. избор на нови членове на
управителния съвет; 3. промяна на седалището и
адреса на управление на сдружението; 4. изменение
на устава 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 същия дневен ред.
3888
3. – Управителният съвет на СЛРД – Разлог, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на пълномощниците на 2.VII.2010 г. в
17 ч. в сградата на Общинския съвет – Разлог,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчетния доклад на УС на сдружението за периода
1.I.2009 г. – 31.XII.2009 г. и освобождаване на
УС от отговорност; 2. приемане на отчета; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч. на същото място.
3889
19. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Федерация на културно-просветните дружества на каракачаните в България“
(ФКПДКБ), Сливен, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и чл. 38, ал. 2 от устава на ФКПДКБ свиква извънредно общо събрание на делегатите (ОСД) на
сдружението на 3.VІІ.2010 г. в 10 ч. в Сливен, зала
„Май“ на Община Сливен, бул. Цар Освободител
1, при следния дневен ред: 1. промени в устава
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на ФКПДКБ; проект за решение – ОСД приема
промените в устава на ФКПДКБ; 2. актуализиране на бюджета на ФКПДКБ за 2010 г.; проект за
решение – ОСД приема актуализирания бюджет
на ФКПДКБ за 2010 г.; 3. разни. Регистрацията на
делегатите в общото събрание на делегатите ще
започне в 9 ч. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 41 от устава събранието ще
се проведе същия ден в 11 ч. на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати. Писмените материали
за общото събрание на делегатите са на разположение в седалището и адреса на управление
на ФКПДКБ – Сливен, бул. Панайот Хитов 1.
3964
6. – Управителният съвет на ЛРС „Ловнорибарско дружество „Сокол“, Сливница, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 26.VI.2010 г. в 10 ч. в сградата на сдружението
в гр. Сливница, ул. Патриарх Евтимий 7, при
следния дневен ред: 1. приемане на годишния
финансов отчет на сдружението за 2009 г.; 1.1.
отчетен доклад на председателя на УС; 1.2. доклад на контролния съвет; 2. промени в устава
на сдружението; 3. избор на нов управителен
съвет и контролен съвет: 3.1. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния и
контролния съвет за дейността им през 2009 г.;
3.2. освобождаване от длъжност на членовете на
управителния съвет и на контролния съвет; 3.3.
избор на нови членове на управителния съвет
и на контролния съвет. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
3880
124. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в общественополезна дейност
„Съюз на българските командоси – 2005“, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 30.VІІ.2010 г. в 10 ч. в Смолян, бул. България 8
(сградата на Родопския драматичен театър), зала
№ 2, при следния дневен ред: 1. отчет за извършената дейност на сдружението за петгодишния
период; 2. приемане на финансовите отчети на
сдружението; проект за решение – ОС приема/
не приема отчета; 3. приемане на нов устав на
сдружението; проект за решение – ОС приема/
не приема отчета; 4. освобождаване и избор
на нов председател на сдружението; проект за
решение – ОС освобож дава/не освобож дава
досегашния председател и приема/не приема
предложение за нов председател; 5. освобождаване и избор на нови членове на управителния
съвет; проект за решение – ОС освобождава/
не освобождава досегашните членове на УС и
приема/не приема предложението за нов УС; 6.
приемане на решение на общото събрание на
„СБК“ със седалище на управление в София за
вливане в „СКБ – 2005“ и преотстъпване на името
на сдружението в полза на „СБК – 2005“; 7. промяна на името на сдружението от „СБК – 2005“
в „СБК“; промяна на седалището и адреса на
управление на „СБК – 2005“ от Смолян в София.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие лично или чрез упълномощено
от тях лице. Писмените материали по дневния
ред са на разположение в седалището на сдруже-
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нието. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе в 11 ч., при
същия дневен ред, същия ден и на същото място.
3882
5. – Управителният съвет на фондация „Изграждане, въвеждане в експлоатация молитвен
х рам „Св. Панте леймон“ към Бъ лгарск ата
православна църква в гр. Смолян“, Смолян, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 1.VІІ.2010 г. в 18 ч. в Смолян, кв. Устово, блок
„Прогрес 20“, вх. Б, ет. 1, ап. 1, при следния
дневен ред: 1. отчетна дейност на фондацията за
последните две години; 2. обсъждане на други
задачи в бъдеще за фондацията и обсъждане на
варианти за промяна на устава на фондацията и
за избор на нов управителен съвет; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 20,30 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
3890
2. – Надзорният съвет на „Верея тур“–АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 21.VІ.2010 г. в 10 ч. в конферентната зала на
хотел „Верея“, Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 100, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчетен доклад за дейността на дружеството през
2009 г.; проект за решение –ОС приема отчетния
доклад за дейността на дружеството през 2009 г.;
2. приемане на одитирания годишен финансов
отчет на дружеството за 2009 г. и одиторския
доклад; проект за решение–ОС приема одитирания годишен финансов отчет на дружеството
за 2009 г. и одиторския доклад; 3. приемане на
доклада на одитния комитет на дружеството за
2009 г.; проект за решение–ОС приема доклада
на одитния комитет на дружеството за 2009 г.;
4. приемане на решение за разпределение на
печалбата на дружеството през 2009 г.; проект
за решение–ОС приема решение за разпределение на печалбата на дружеството през 2009 г.; 5.
приемане на годишния доклад за дейността на
директора за връзки с инвеститорите на „Верея
тур“ – АД, през 2009 г.; проект за решение–ОС
приема годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „Верея
тур“ – АД, през 2009 г.; 6. приемане на решение
за освобождаване от отговорност за дейността
им през 2009 г. на членовете на надзорния съвет
и управителния съвет; проект за решение–ОС
освобождава от отговорност за дейността им
през 2009 г. членовете на надзорния съвет и
управителния съвет; 7. избор на регистриран
одитор за 2010 г.; проект за решение–ОС избира
регистриран одитор № 0034 Мина Борисова
Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител
на дружеството за 2010 г. Поканват се всички
акционери на дружеството да вземат участие
в събранието лично или чрез упълномощен
представител с изрично за конкретното ОС пълномощно, изготвено съгласно изискванията на
чл. 116 ЗППЦК. Регистрацията на акционерите и
техните представители започва в 9,30 ч. в деня на
събранието. На основание чл. 115, ал. 2 ЗППЦК
уведомяваме, че капиталът на дружеството в
размер 62 692 лв. е разпределен в 62 692 безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка.
Всички акции са от един клас и всяка акция дава
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право на 1 глас в общото събрание. Само лицата,
вписани като акционери до 7.VІ.2010 г., най-късно
14 дни преди датата на ОС в книгата на акционерите, водена от „Централен депозитар“ – АД,
имат право да участват и да гласуват в общото
събрание. Съгласно чл. 115, ал. 2, т. 3 ЗППЦК
те имат право да поставят въпроси по време на
ОС, свързани с обявения дневен ред. За участие
в събранието акционерите – физически лица, се
легитимират с лична карта, а пълномощниците – с ЛК и нотариално заверено пълномощно.
Акционерите–юридически лица, се представляват
от законните си представители , които се легитимират с удостоверение за актуално състояние на
дружеството и ЛК. Пълномощниците на акционерите следва да представят нотариално заверено
пълномощно съгласно публикувания от дружеството образец за гласуване чрез пълномощник.
Съгласно чл. 115г, ал. 1 акционерите в публично
дружество имат право да упълномощят всяко
физическо или юридическо лице да участва и да
гласува в общото събрание от тяхно име. Член
220, ал. 1, изречение трето от Търговския закон
не се прилага, ако акционерът изрично е посочил
начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред. Пълномощникът има същите права да се
изказва и да задава въпроси на общото събрание
както акционера, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на
глас в съответствие с инструкциите на акционера,
съдържащи се в пълномощното. Пълномощникът
може да представлява повече от един акционер
в ОС. В този случай пълномощникът може да
гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява.
Акционери съгласно чл. 115, ал. 2, т. 2 ЗППЦК
и чл. 223а ТЗ могат не по късно от 15 дни от
откриване на ОС (6.VІ.2010 г.) да представят в
търговския регистър и в дружеството списък на
въпроси, които ще бъдат включени в дневния ред,
заедно с предложенията за решение и писмените
материали, свързани с тях. Всички изисквания
по това право следва да бъдат изпълнени съгласно чл. 223а ТЗ. В дружеството не са приети
правила и не се гласува чрез кореспонденция
или електронни средства. Писмените материали
по дневния ред са на разположение на всички
акционери в седалището на дружеството 30 дни
преди провеждане на събранието всеки работен
ден. Поканата заедно с писмените материали за
ОС са публикувани в медията www.investor.bg и
на електронната страница
www.zheleznikhotel.
com за времето от обявяването на поканата в
търговския регистър до приключване на ОС.
При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ
събранието ще се проведе на 7.VІІ.2010 г. в 13 ч.
на същото място и при обявения дневен ред.
3966

ВЕСТНИК

БРОЙ 36

1. – Надзорният съвет на „Верея тур 97“ – АД,
Стара Загора, на основание чл. 223 ТЗ свиква
редовно годишно общо събрание на акционерите
на 21.VІ.2010 г. в 11 ч. в конферентната зала на
хотел „Верея“ в Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 100, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетен доклад за дейността на дружеството
през 2009 г.; проект за решение – ОС приема отчетния доклад за дейността на дружеството през
2009 г.; 2. приемане на годишния финансов отчет
на дружеството и одиторския доклад за 2009 г.;
проект за решение – ОС приема годишния финансов отчет на дружеството и одиторския доклад
за 2009 г.; 3. приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на надзорния
съвет и управителния съвет за дейността им през
2009 г.; проект за решение – ОС освобождава
от отговорност членовете на надзорния съвет и
управителния съвет за дейността им през 2009 г.;
4. избор на регистриран одитор за 2010 г.; проект
за решение – ОС избира регистриран одитор
№ 0034 Мина Борисова Димитрова за дипломиран експерт-счетоводител на дружеството за
2010 г. Писмените материали по дневния ред са
на разположение на всички акционери в седалището на дружеството 30 дни преди провеждане
на събранието всеки работен ден. Регистрацията
на акционерите започва в 10,30 ч. в деня на събранието въз основа на документ за самоличност
или нотариално заверено пълномощно. При липса
на кворум на основание чл. 227 ТЗ събранието
ще се проведе на 7.VІІ.2010 г. в 14 ч. на същото
място и при същия дневен ред.
3965
7. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Център за социална промяна“, с.
Войводиново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 5.VІІ.2010 г. в 10 ч. в седалището на сдружението в с. Войводиново, община
„Марица“, област Пловдив, ул. Г. Бенковски 17,
при следния дневен ред: 1. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 2.
изменение на устава 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 същия дневен ред.
3892
Светла Николаева Мавродиева – ликвидатор
на Фондация „Център за професионално развитие
и образователни иновации“, София, в ликвидация,
рег. по ф.д. № 12514/2005 по описа на Софийския
градски съд, 8 състав, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 267 ТЗ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си.
3891
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